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USDA offentliggør yderligere krav til fødevare-
sikkerhed og et nyt kontrolsystem for
fjerkræprodukter 
Den reviderede og moderniserede kontrolindsats 
omfatter nye forebyggende foranstaltninger og foku-
serer kontrolaktiviteter, der vil forhindre tusindvis af 
sygdomsudbrud om året og sikre en forbedret koor-
dinering af arbejdstagernes sikkerhed 

USDA Food Safety and Inspection Service (FSIS) 
tog den 31. juli 2014 et afgørende skridt fremad i at 
gøre kyllinge- og kalkunprodukter sikrere for ame-
rikanerne at spise. Fjerkrævirksomheder skal til at 
opfylde de nye krav til bekæmpelse af salmonella 
og campylobacter, og op til 5.000 fødevarebårne 
sygdomme vil blive forhindret hvert år som følge af 
New Poultry Inspection System (NPIS), en opdateret 
videnskabsbaseret kontrolordning, der placerer føde-
varesikkerhedsinspektører over hele fabrikken på en 
smartere måde. 

"USA har brugt af en model for inspektion af 
fjerkræ, der daterer sig tilbage til 1957, mens antallet 
af fødevarebårne sygdomme, der forårsages af sal-
monella og campylobacter fortsat er alt for høje. Det 
system, vi offentliggør i dag, stiller strengere krav 
til fjerkræindustrien og placerer vores uddannede 
inspektører, hvor de bedre kan sikre, at fødevarerne 
bliver produceret sikkert. Disse forbedringer bruger 
videnskabelige erfaringer til at modernisere proce-
durer vedrørende fødevaresikkerhed og forhindre 
tusindvis af sygdomme hvert år" sagde landbrugsmi-
nister Tom Vilsack. 

FSIS vil nu kræve, at alle fjerkrævirksomheder 
træffer foranstaltninger til at forebygge salmonella- 
og campylobacterforurening i stedet for at prøve at 
håndtere forureningen, når den er opstået. Og for 
første gang nogensinde vil alle fjerkræfaciliteter 
være forpligtet til at lave deres egen mikrobiologisk 
undersøgelse på to steder i deres produktionsproces 
for at vise, at de kontrollerer salmonella og campylo-
bacter. Disse krav er i tillæg til FSIS 'egen test, som 
agenturet vil fortsætte med at lave. 

FSIS introducerer også den valgfri NPIS, hvor 
fjerkrævirksomhederne skal sortere deres egne pro-
dukter for kvalitetsfejl, inden de præsenteres for 
inspektørerne fra FSIS. Dette system giver mulighed 
for, at inspektørerne fra FSIS kan fokusere mindre 
på rutinemæssige kvalitetssikringsopgaver, der har 
meget lidt relation til forebyggelse af patogener som 
salmonella, og i stedet fokusere mere på strategier, 
der har vist sig at forbedre fødevaresikkerheden. 
Flere inspektører vil nu være tilgængelige til oftere 
at fjerne fugle fra opskæringsbåndet til nærmere 
undersøgelser af fødevaresikkerheden, udtage prøver 
til undersøgelse, kontrollere fabrikkens hygiejne, 

kontrollere overholdelsen af planerne for fødeva-
resikkerhed, observere levende fugle for tegn på 
sygdom eller mishandling, og sikrer, at fabrikkerne 
overholder alle gældende regler. 

Forslaget blev første gang offentliggjort den 27. 
januar 2012, og moderniseringsindsatsen er blevet 
væsentligt revideret på baggrund af de høringssvar, 
som FSIS har modtaget fra offentligheden, samt 
fra tværinstitutionelle partnere såsom Department 
of Labor. Konkret modtog USDA adskillige kom-
mentarer til den foreslåede regel i forbindelse med 
arbejdstagerenes sikkerhed, og det har indgået part-
nerskab med de føderale myndigheder med ansvar 
for arbejdstagernes sikkerhed for at løse disse pro-
blemer. 

Som reaktion på høringssvarene er der sat et 
loft på 140 fugle i minuttet som den maksimale 
hastighed på slagtelinjen under de eksisterende kon-
trolprogrammer. Derudover skal alle virksomheder, 
der opererer under NPIS opretholde et program til 
fremme af tidlig indberetning af arbejdsrelaterede 
skader og sygdomme, og FSIS’ medarbejdere vil 
modtage nye instruktioner om, hvordan de skal 
rapportere farer på arbejdspladsen, der kan påvirke 
arbejdstagerene, herunder adgang til et fortroligt 
1-800 nummer for at rapportere bekymringer direkte 
til Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA). 

FSIS anslår, at NPIS vil forhindre næsten 5.000 
salmonella- og/eller campylobactertilfælde. Antallet 
af salmonellatilfælde har ligget stabilt, med nogle 
toppe, i de seneste ti år, mens antallet af campylo-
bactertilfælde er den næstmest indberettede fødeva-
rebårne sygdom i USA. Denne nye inspektionsmodel 
er en vigtig del af FSIS’ salmonellahandlingsplan 
fra december 2013, og det FSIS’plan for at reducere 
antallet af humane salmonellatilfælde fra kød og 
fjerkræprodukter. Også inkluderet i denne plan er 
reviderede reduktionstandarder for patogener i fjer-
krækød, og for første gang nogensinde standarder for 
de fjerkræudskæringer, som forbrugerne alminde-
ligvis køber. Disse nye standarder forventes at blive 
offentliggjort senere på året. 
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Fytase interaktion, når man vælger non-fytase 
foderenzymer 
Når fytaser indgår i omkring 90 % af foderet til alle 
en-mavede dyr, er det yderst vigtigt for slutbrugere 
at overveje potentielle vekselvirkninger med ikke-
stivelsesholdige polysakkarider (NSP)-nedbrydende 
enzymer eller proteaser, før man tilføjer dem til 
foderblandingen, hævder Dr. Mike Bedford , forsk-
ningsdirektør  i AB Vista. 

"Udfordringen er, at et sted i omegnen af 80 % 
af alle offentliggjorte videnskabelige forsøg med  
NSP-nedbrydende enzymer og proteaser er blevet 
gjort uden brug af en fytase" siger han. "Det bety-
der, at langt størstedelen af forskningen simpelthen 
ikke præcist afspejler den nuværende kommercielle 
norm.” 

"De seneste data fra AB Vista har vist, at selv 
under ideelle forhold - når både fytase og det NSP-
nedbrydende enzym er optimeret til produktivitet i 
dyret – kan fordelene ved at kombinere de to enzym-
klasser ikke lægges sammen." 

Ifølge Bedford er der risiko for, at mange slut-
brugere overvurderer de sandsynlige virkninger af at 
tilføje en andet enzymklasse, og der er i øjeblikket 
ingen klare beviser for nogen ekstra gevinst ved at 
tilføre et tredje enzym. 

"Vi har undersøgelser, der viser en betydelig 
fordel ved at bruge et målrettet NSP-nedbrydende 
enzym sammen med en fytase, og selvom det er 
tilstrækkelig til at give et værdifuldt afkast på inve-
steringer, bliver effekten ikke helt summen af de to 
enzymer" tilføjer han. 

"Hvis det ene enzym er suboptimal med hensyn til 
virkning, kan produktiviteten godt falde til under det 
punkt, hvor det er økonomisk rentabelt" fremhæver 
Bedford. "Da de fleste non-fytaseenzymer på marke-
det ikke bakkes op af forskning, der omfatter brugen 
af en fytase, er der en risiko for, at en betydelig del 
af 500 mio. $ (ca. 2,8 mia. kr.), der årligt bruges på 
NSP-nedbrydende enzymer og proteaser ikke giver 
det forventede afkast."
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Første IB QX vaccine til den britiske
fjerkræbranche 
Zoetis har meddelt, at de nu kan sælge den første 
specifikke vaccine mod QX stammen af infektiøs 
bronkitis virus - Poulvac IBQX i Storbritannien og 
Irland. 

I de seneste to år vaccinen kun har været tilgæn-
gelig med et specielt importcertifikat fra Veterinary 
Medicines Directorate til brug på flokke, hvor 
QX-virusset er blevet isoleret. 

Denne variant IB-stamme har været et stigende 
problem i de europæiske lande i løbet af de sidste 
10 år og blev første gang set i Storbritannien i det 
sydøstlige England i 2007. Siden da er QX blevet 
isoleret fra en række kommercielle æglægger- og 
slagtekyllingebesætninger, hvor den fører til ringere 
ydelse og øget dødelighed. 

"Poulvac IB QX giver en anden beskyttelses-
dimension til vores omfattende IB-vaccine por-
tefølje" siger James Porritt, Zoetis’ fjerkræchef i 
Storbritannien og Irland. "Zoetis’ IB-portefølje til-
byder det bredeste udvalg og med Poulvac IBMM + 
ARK har vi Storbritanniens eneste bivalente levende 
vaccine, der er godkendt til daggamle kyllinger, 
og som på baggrund af en Massachusetts-stamme 
giver beskyttelse mod 793/B/91 varianttype stam-
mer i seks uger efter vaccination. Andre IB vacciner 
omfatter Poulvac H120 og Storbritanniens eneste 
anden bivalente levende vaccine Poulvac IB Primer." 

Poulvac IB QX-vaccine er baseret på en levende 
svækket virus og gives som en grov spray til slagte-
kyllinger fra daggamle og æglæggere eller slagtekyl-
linger fra syv dage gamle. Beskyttelse er ved forsøg 
påvist til at vare 63 dage efter vaccination. 

Vaccinen bruges ofte på gården, men kan gives til 
kyllinger på rugeriet, hvis der er en passende kontrol 
for at undgå, at den spredes til andre kyllinger, der 
flyttes til ikke-QX udsatte flokke. 

»For at beskytte mod QX virusstammen er nogle 
af de eksisterende vacciner blevet brugt til at give en 
vis grad af kryds-beskyttelse" siger Stuart Andrews, 
Poultry Veterinary Manager hos Zoetis. "Det er imid-
lertid vigtigt at forstå, at Poulvac IB QX er en vac-
cine homolog til hvilken som helst IB QX stamme, 
så den vil give endnu bedre beskyttelse. 

"Desuden har vores egen PCR- og DNA-
sekventering afdeling givet os mulighed for at over-
våge vildtstammerne nøje for at fastslå, hvilke IB 
stammer, der er i øjeblikket, forårsager udbrud, og 
det gør det muligt for os at anbefale tilpasninger til 
bestemte vaccinationsprogrammer." 

"Den fulde godkendelse til Poulvac vaccinen vil 
gøre det lettere og mere effektivt at tackle specifik-ke 
QX infektioner uden at skulle ansøge om en import-
licens."
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Ukrainske Avangardco’s ægproduktion forbliver 
stærk på trods af krisen 
Avangardco, den største producent af skalæg og 
ægprodukter i Ukraine og den største producent i 
Eurasien har offentliggjort en positiv regnskabsmed-
delelse for de første seks måneder af 2014. 

"På trods af den nuværende situation i Ukraine, lyk-
kedes det selskabet at opnå gode produktionsresultater 
i første halvår" siger koncernchef Irina Marchenko. 

"Virksomheden øgede ægproduktionen med 9 % 
til 3,7 mia. æg og forarbejdede en tredjedel til tørrede 
ægprodukter, så produktionen af tørrede ægprodukter 
steg med 58 % til 14.000 tons. Eksporten af skalæg 
og tørrede ægprodukter i æg steg begge med 56 % til 
1,2 mia. æg. 

"Som tidligere meddelt, som en konsekvens af 
Krim-annekteringen og den igangværende militære 
konflikt i det østlige Ukraine, besluttede virksomheden 
at stoppe produktionen på sine faciliteter på Krim, og 
for at begrænse brugen af fjerkræbedrifterne i Donetsk 
og Lugansk regionerne, og vi har aktivt besluttet ikke 
at indsætte nye høner i disse besætninger, indtil situa-
tionen i regionen stabiliseres.” 

"Det er vigtigt at understrege, at alle selskabets 
virksomheder i Donetsk og Lugansk regionerne, und-
tagen Vyhlehirskyi foderfabrikken, fortsætter med at 
operere i normal drift.” 

"Ledelsen håber, at situationen i det østlige Ukraine 
i sidste ende vil vende tilbage til det normale og blive 
fredeligt igen, og vi gør alt for at minimere de negative 
virkninger på virksomheden og dens resultater." 

Al aktivitet er suspenderet på Vyhlehirskyi foder-
stoffabrikken. Siden besættelsen af bevæbnede per-
soner natten den 18. juli 2014 er leverancer af foder 
til fjerkræbesætninger i Donetsk og Lugansk regioner 
blevet leveret fra Volnovakha foderstoffabrikken, som 
har tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efter-
spørgslen. 

I øjeblikket har selskabet ingen problemer med 
levering af foder til bedrifter i den østlige region. 
Farmene i Kharkiv-regionen køber foder fra tredje-
parter. 

Den 30. juni 2014 var den samlede fjerkræbesæt-
ning steget med 1 % i forhold til sidste år og udgjorde 
30,7 mio. fugle. Antallet af æglæggere var uændret på 
22,8 mio. 

Den 30. juni 2014 blev æglæggerne på fjerkræbe-
sætningerne i Donetsk og Lugansk regionerne sat ud, 
og de udgjorde 13 % af den selskabets samlede antal af 
æglæggende høner, på grund af selskabets beslutning 
om ikke at genindsætte flokke på disse bedrifter. 

I første halvdel af 2014 steg produktionen af skalæg 
med 9 % i forhold til sidste år og nåede op på 3,680 
mia. stk. Som følge af stigningen i andelen af æg til 

forarbejdning, faldt salget til eksterne kunder med 4 % 
i forhold til sidste år og nåede 2,402 mia. stk. 

Selskabet fortsætter med at styrke sin tilstedevæ-
relse i de eksisterende salgskanaler og øger andelen til 
eksport og salg til supermarkeder. 

I første halvdel af 2014 nåede andelen af skalæg 
solgt gennem supermarkeder op på 37 % af det sam-
lede salg til tredjemand. I første halvdel af 2014 steg 
eksporten af skalæg med 28 % i forhold til sidste år 
og nåede op på 308 mio. stk. I første halvår af 2014 
blev skalæg hovedsageligt eksporteres til Mellemøsten 
og Nordafrika, Central- og Vestafrika samt til SNG-
landene. 
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Potentiale i affedtede mikroalger som erstatning 
for sojaskrå
Ifølge en omfattende gennemgang af litteraturen, der 
er offentliggjort i Journal of Animal Science, kan 
fedtfrit biomasse fra biobrændstofindustrien erstatte 
noget af den majs og de sojabønner, der i øjeblikket 
anvendes til pattegrise, slagtekyllinger og æglæggende 
høner. Følgende er et abstrakt fra rapporten. 

Selv om fodring af produktionsdyr med mikroalger 
blev undersøgt for flere årtier siden, er denne forsk-
ning blevet genaktiveret af den seneste udforskning af 
mikroalger som tredje generations råmaterialer til pro-
duktion af biobrændstoffer. Fordi den tilbageværende 
affedtede biomasse indeholder høje niveauer af protein 
og andre næringsstoffer, kan den erstatte en del af majs 
og sojaskrå i dyrefoder. 

Vores laboratorium har erhvervet 4 typer af fuldfed 
og affedtet biomasse af mikroalger fra produktionen 
fra forskning i biobrændstoffer (Cellana, Kailua-Kona, 
HI), der indeholder 13,9 til 38,2 % råprotein og 1,5 
til 9,3 % råfedt. Denne undersøgelse opsummerer 
sikkerheden ved og effekten af at supplere 2 typer 
af biomasse i en dosis på mellem 7,5 og 15 % til 
foderet til pattegrise, slagtekyllinger og æglæggende 
høner. Baseret på deres produktionsparametre indenfor 
vækst, ægproduktion og kvalitet, biokemiske plasma- 
og vævsindikatorer, og/eller den kemiske sammensæt-
ning af gødningen, var alle 3 dyrearter i stand til at 
tolerere den mikroalge-baserede biomasse som en del 
af deres foder i en dosis på 7,5 %. 

Holistisk analyse er også sat i gang for at udforske 
det globale potentiale ved at bruge biomassen fra 
affedtede mikroalger som en ny foderingrediens i 
forhold til omkostningerne for biobrændstofproduk-
tionen, der vil kunne reducere afhængigheden af faste 
afgrøder som majs og sojabønner, modvirke driv-
husgasproduktionen i animalsk landbrug, og udvikle 
sunde animalske produkter. 
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Antibiotikum forbudt,
men det bruges stadig 
Af Emmy Koeleman, AllAbout Feed 

Foder fremstilles af forskellige ingredienser, der 
ofte kommer fra forskellige kilder. I Holland er 
en ”gammel” og forbudt antibiotikatype dukket 
op i foderet. Kravet om at finde ud af, hvad der 
er sket, er i fuld gang.
 
Flere produkter som f.eks. antibiotika er blevet 
forbudt før i tiden. Et af dem er furazolidon. Dette 
antibiotikum, som er en del af nitrofurangruppen, 
kom første gang på det europæiske marked i 1954 
og viste sig at være meget effektivt mod infek-
tioner som salmonella, E. coli og tarmparasitter i 
fjerkræ, svin og kvæg. Men også 
inden for akvakultur og bier blev 
dette antibiotikum anvendt i vid 
udstrækning med henblik på at 
forebygge og behandle bakterielle 
infektioner. Men det viste sig, at 
nedbrydningsprodukterne fra fura-
zolidon var kræftfremkaldende. 
Dette fik EU-Kommissionen til 
at forbyde produktet i Europa i 
1995, og i USA det blev forbudt 
i 2009. Brugen af   antibiotika fra 
nitrofurangruppen til husdyr er 
også blevet forbudt i lande som 
Australien, Filippinerne, Thailand 
og Brasilien. 

Fund af furazolidon hvert eneste år 
Men ”forbudt” betyder ikke, at produktet ikke frem-
stilles eller anvendes længere. Det bruges stadig, 
og takket være Rapid Alert System for Food and 
Feed (RASFF) fra Europa-Kommissionen, kan vi 
holde styr på, hvornår testene viste metabolitter fra 
furazolidon i foder og fødevarer. Når det kommer 
til furazolidon, gælder en nultolerancepolitik, så når 
en test afslører selv de mindste spor, skal kød eller 
dyr destrueres. Det er bedre at være på den sikre 
side! Men før embedsmænd slår alarm i RASFF-
systemet, skal det selvfølgelig påvises. I tilfældet 

fra Holland blev furazolidon alle-
rede fundet i april under en rutine-
(urin)kontrol hos kalveproducen-
ter. Først en måned senere blev 
det klart hvor mange gårde, der 
havde fået det forurenede foder, 
og hvem der havde leveret det. 
I sidste uge (midt i juli) beslut-
tede Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit - Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (NVWA-IOD) 
(svarende til Fødevarestyrelsen i 
Danmark) at nedslagte dyrene på 
alle fire berørte kalveproduktio-
ner. Nedslagning af svin, der også 
var i kontakt med forurenet foder, 
er stadig under overvejelse, mens 

der fortsat tages prøver. Dette er grunden til, at 
en RASFF-alarm fra myndighederne i Holland og 
Tyskland (de to lande, hvor det forurenede foder var 
blevet brugt) ”først” blev udsendt den 15. juli, flere 
måneder efter det blev opdaget. 

Ved at dykke ned i arkiverne hos RASFF, bemær-
kede jeg, at der hvert år i årene efter forbuddet duk-
kede furazolidon op mange gange. F.eks. fik RASFF 
i 2007 mere end 20 alarmer eller afvisninger ved 
EU’s grænser vedrørende furazolidon (hovedsage-
ligt relateret til fisk- og rejeprodukter). I 2014 er 
fundet af furazolidon i Holland ikke enestående. Det 
blev fundet i frosne, pillede rejer fra Indien (afvist 
ved den belgiske og britiske grænse), frossent kanin-
kød fra Kina (afvist ved den belgiske grænse), frosne 
tamkaniner og frossent kaninkød fra Kina (afvist ved 
den tyske grænse) og frosne rejer fra Indien (afvist 
ved den franske grænse).  ➝
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Tilbage til kilden 
Det forbudte stof synes at dukke op hyppigt i fisk, 
krebsdyr og kaniner, især fra asiatiske lande. Men 
hvorfor havde det hollandske selskab tilføjet fura-
zolidon i foder til kalve og svin? Var det med vilje, 
eller var det et uheld? Hvem har leveret produktet til 
dem, og hvorfor skulle en virksomhed tage risikoen? 
I dag, er den hollandske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(NVWA-IOD) i gang med at gennemsøge foderpro-
ducenten fabrikker og et hus for at finde ud af, hvor 
og om furazolidon er til stede. Interessant er det, at 
det firma, der leverede de forurenede ingredienser 
tidligere beskyldte brevduer (holdt som kæledyr) 
for at være årsag til forureningen. Virksomheden 
oplyser, at furazolidon stadig er tilladt at anvende i 
disse hobbydyr, og udtaler, at duerne har været inde 
i foderlagrene og dermed spredt rester af stoffet gen-
nem deres gødning. Lyder ikke realistisk for mig. Og 
hvor mange duer skal du have omkring dit foder, for 
at forårsage en foderskandale? 

En ting er sikkert: Disse begivenheder og   ind-
beretningerne foretaget i RASFF-systemet viser, at 
logistikken omkring foder og fødevareproduktion 
kan være ganske kompliceret. Og at forbyde et stof 
betyder ikke, at det ikke er der mere. 

Artiklen er publiceret på AllAboutFeed.com den 25. 
juli 2014: 
http://www.allaboutfeed.net/Home/General/2014/7/
Antibiotic-banned-but-still-around-1566495W/?cm
pid=NLC|allboutfeed|2014-07-25|Antibiotic_ban-
ned,_but_still_around 

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen,
Landbrug & Fødevarer  Mikkeline Sofie Thomsen

Forekomsten af campylobacter i fjerkræ
i Storbritannien ligger på 59 % 
Food Standards Agency (FSA) har offentliggjort det 
første sæt af kvartalsvise resultater fra en ny under-
søgelse af campylobacter i ferske kyllinger indkøbt 
i detailhandelen. Resultaterne viser, at 59 % af kyl-
lingerne blev testet positive for tilstedeværelsen af 
campylobacter. I 4 % af prøverne blev campylobac-
ter fundet på ydersiden af emballagen. 

Tidligere undersøgelser af forekomsten af cam-
pylobacter har også vist omkring to tredjedele af råt 
fjerkrækød er forurenet med campylobacter. 

Den 12-måneders undersøgelse, der løber fra 
februar 2014 til februar 2015, ser på udbredelsen og 
niveauet af campylobacterforurening på ferske hele 
kølede kyllinger og deres emballage. Undersøgelsen 
vil teste 4.000 prøver af hele kyllinger købt i britiske 
detailbutikker og hos mindre selvstændige butikker 
og slagtere. Disse resultater er for første kvartal og 
baserer sig på 853 prøver. 

"Denne undersøgelse er en vigtig del af det 
arbejde, vi gør for at bekæmpe campylobacter" sagde 
Catherine Brown, adm. direktør i FSA. 

"Det vil give os et klarere billede af forekomsten 
af campylobacter på råt fjerkræ solgt i detailhande-
len og hjælpe os med at måle effekten af de tiltag, 
der er indført af producenter, slagterier og detailhan-
delen for at reducere forureningen." 

"I hele forsyningskæden af kyllinger ser man på, 
hvordan indsatser såsom forbedret biosikkerhed på 
gårdene, hurtig overflade nedkøling og anti-mikrobi-
el vask kan hjælpe med at reducere forekomsten af 

campylobacter. Så når de træffer foranstaltninger og 
investerer i tiltag, der skal gøre en forskel, vil tallene 
fra disse undersøgelser give os mulighed for at se, 
om det virkelig gør en forskel.” 

"De lave niveauer for forurening, der konstateres 
på emballagen, som det fremgår af de resultater, der 
offentliggøres i dag, kan potentielt vise effektiviteten 
af den lækagesikre emballage til fjerkræ, som de 
fleste detailhandlere er begyndt at bruge. Det hjæl-
per til at reducere risikoen for krydskontaminering i 
forbrugernes køkkener. Der er stadig en masse mere, 
der skal gøres af alle led i forsyningskæden for at 
sikre, at forbrugerne kan have tillid til de fødevarer, 
de køber.” 

"Så snart vi har nok data til at sammenligne cam-
pylobacterniveauer hos forskellige supermarkedskæ-
der på en statistisk sikker måde, vil vi offentliggøre 
disse data." 

Resultaterne er i to dele: et tal for forureningsni-
veauet på hver kylling, taget ved halsskindsprøver, 
og udtrykt som cfu/g (kolonidannende enheder per 
gram), og forureninger på ydersiden af emballa-
gen. Det første kvartal viser, at 59 % af kyllingerne 
blev testet positive for forekomst af campylobacter, 
og16 % af de testede kyllinger på dette stadium af 
undersøgelsen stærkt forurenede med mere end 1000 
cfu/g.

World Poultry / jnl
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XIVth European Poultry Conference
i Stavanger

I dagene 23. til 27. juni 2014 mødtes flere end 1000 
højt kvalificerede fjerkræinteresserede personer 
fra hele verden for at dele den nyeste viden inden-
for fjerkræproduktion ved den 14. Europæiske 
Fjerkrækonference, som blev afholdt i Stavanger 
i Norge. 

Kig ned ad en af de charmerende og smalle gader i den gamle 
del af Stavanger.

I tre dage var der hver formiddag et fælles program 
med foredrag af anerkendte forskere og rådgivere 
med efterfølgende diskussioner, og i løbet af efter-
middagen var der mulighed for at vælge mellem 12 
forskellige sessioner med korte præsentationer, hver 
samlet om et specifikt emne og styret af en forsker 
med særlig indsigt i dette. Det største dilemma for 
deltagerne var at skulle vælge så meget fra.
Indlæggene spændte over meget forskellige landes 
meget forskellige standarder for fjerkræproduktion.

Bæredygtighed og dyrevelfærd
Bæredygtighed og dyrevelfærd er i fokus i de vest-
lige landes diskussioner om fjerkræproduktionens 
fremtid. Begreberne defineres forskelligt, afhængigt 
af kulturel baggrund. Der var dog enighed om at 
begge begreber rummer en høj grad af kompleksitet 

herunder, at dyrevelfærd er ubetinget forbundet med 
sundhed, og at man ikke kan diskutere dyrevelfærd 
uden samtidig at sikre kontrol med sygdomme på et 
højt niveau.

Trædepudelæsioner var et emne der blev omtalt af 
flere indlægsholdere som en anerkendt velfærdspa-
rameter. Scorerne varierer, og der bruges fortsat 
mange resurser på at kontrollere omfanget af læsio-
ner. Her er vi absolut på forkant i Danmark. 

Genetisk potentiale hos slagtekyllinger
Blandt de emner, der især vil have interesse for 
de danske slagtekyllingeproducenter var diskussio-
nerne om den genetiske udvikling af slagtekyllingen. 
Har vi nået den maksimale udnyttelse og tilvækst, 
når man ser på de udbredte tendenser til forskellige 
former for benproblemer, og til forandringer i bryst-
muskulaturen, som nu også er observeret i lårmusku-
laturen hos de hurtigvoksende kyllinger. 
Avlsarbejdet for hele verdens produktionsfjerkræ 
ligger hos 2-3 avlsselskaber, og tendensen for slag-
tekyllinger har længe været den samme – selekte-
ring for stadig hurtigere tilvækst og mere brystkød, 
hvilket har resulteret i en forskydning af dyrets 
balancepunkt og en ændret belastning af ben og fød-
der. Mange forskellige typer af benproblemer i form 
af knogle- og bruskforandringer er stadig udbredt, 
og indsatsen for at forbedre foder og foderudnyt-

Af Susanne Kabell, Videncenter for Landbrug, Økologi Susanne Kabell

Slagtekyllinger har gennem årtier været selekteret for hurtigere 
vækst og mere brystkød.
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telse for at optimere udbyttet af kyllingens genetiske 
potentiale har meget omfattende dimensioner. Der 
var mange bidrag, der handlede om fodermidler, 
tilsætningsstoffer, proteinkilder, enzymer mv. 

Hanekyllinger fra ægproduktionen
I Tyskland er der i visse delstater stor modstand 
mod aflivning af daggamle hanekyllinger fra 
ægproducerende hønselinier. Derfor har man forsøgt 
at opfede hanerne dels i mobile systemer, dels i faste 
anlæg. Hanerne blev slagtet ved en alder på 70 eller 
80 dage, og ved 80 dage lå vægten i ét forsøg på 952 
– 1031g med et foderforbrug på 2,5-3,4 kg/ kg hane. 
Om denne produktion er rentabel afhænger selvføl-
gelig af afsætningsmulighederne, men i erkendelse 
af at sådanne haner kræver meget plads for ikke at 
slås, vil produktionen nok aldrig blive mere end en 
meget lille niche. 

Avlsfirmaet Lohmann har udviklet en hønse-
type med dobbelt funktion (”Dual”), hvor hanerne 
kan opfedes, og hønerne bruges som æglæggere. 
Sammenlignet med en ren LB hane klarer Dual 
hanen sig godt med et foderforbrug på 1:2,5 eller 7,5 
kg foder i sin levetid, når den slagtes med en vægt 
på 3 kg ved 70 dage. Økonomisk går produktionen 
i 0 mens opdræt af LB haner til samme alder koster 
1,2 € (ca. 8,95 kr.) pr hane. Den tilhørende Dual-
høne er 3 € (ca. 22,37 kr.) dyrere at opdrætte end 
en almindelig LB høne, og den producerer 250 æg i 
løbet af 68 uger. Foderforbruget er 140 g foder/dag. 
Konklusionen var, at det vil være langt mere attrak-
tivt at kunne kønssortere æg inden de klækkes. Der 
arbejdes på metoden. 

Blodmider
En hel session handlede om blodmider og deres 
indflydelse på høners generelle sundhed. Sessionen 
blev ledet af Olivier Sparagano, som også står i 
spidsen for den nyetablerede europæiske interesse-
gruppe omkring blodmider, Collaborative European 
Network on Poultry Red Mites.

En forskergruppe i England arbejder med en 
vaccine mod blodmider og mener at have lovende 
resultater. 

Æglæggere
Englænderen Arnold Elson, som bl.a. udmærker sig 
ved at have designet den engelske dronnings høn-
sehus, stod for en session om velfærd. Han har haft 
en betydelig indflydelse på udviklingen af berigede 
bure, og stillede spørgsmålstegn ved velfærden ved 
at lukke høner ud, hvor de risikerer både sygdomme 
og angreb fra rovdyr. Angiveligt havde den royale 
hønsegård haft besøg af en ræv, der slagtede 40 af 
de 75 høner, hvorefter resten af flokken permanent 
blev lukket inde – under henvisning til dyrevelfærd. 
I denne session var der i øvrigt fokus på skader på 

brystbenet hos æglæggere. Tre forskellige oplægs-
holdere dokumenterede fund af et stort antal høner 
med brud eller andre skader på brystbenet. Skaderne 
antages at være forårsaget af kollision med inventa-
ret i etageanlæg. Kalciumindholdet i brystbenet har 
stor indflydelse på graden af skader. I et belgisk stu-
die af 10 høneflokke fandt man, at 20 % af hønerne 
havde brud på brystbenet ved 35 ugers alderen. 
Tilsvarende forandringer synes ikke at forekomme 
i danske høneflokke, men det er værd at være 
opmærksom på dem fremover.

Salmonella
Philip van Immerseel fra Belgien, som i mange år 
har arbejdet med salmonella hos fjerkræ, gennemgik 
salmonellabakteriens veje i hønen og konkluderede, 
at et nul-niveau for salmonella ikke er opnåeligt. 
Sandt nok fra en strengt videnskabelig betragtning, 
og som dansker er det godt at vide, at han har arbej-
det en del sammen med danske forskere og véd, hvor 
tæt på man kan komme, når man ikke vaccinerer.

Økonomi i produktionen
Under emnet økonomi kunne man se opgørelser, 
der dokumenterer de høje produktionsomkostninger 
i Europa, herunder Danmarks niveau på 10 % over 
europæisk gennemsnit og Polens på 5 % under 
samme gennemsnit, data som viser, hvor vigtigt det 
er for os med de høje omkostninger, at vi kan sælge 
kvalitet snarere end kvantitet.

Nyt om sygdomme
På sygdomsområdet faldt især en præsentation af en 
ung forsker fra Bangladesh, som arbejder i Leipzig 
i øjnene. Hun havde via et stort sekventeringsstudie 
og grundige fylogenetiske analyser sandsynliggjort, 
at en lavpatogen aviær influenza H9N2 har været 
oprindelsen til to forskellige højpatogene aviære 
influenza, H5N1 og H7N3. Heraf ses hvor vigtigt det 

Susanne Kabell ved en poster om blodmider.
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er stadig at overvåge forekomsten af aviær influenza 
virus.

En opgørelse over bronchitis-stammer i Europa 
fra 2011 til 2013 viste, at IB stammen D388, også 
kaldet QX nu, er den mest udbredte IB type i 
Europa. Denne type er også påvist i Danmark. 

Antibiotikaforbrug
Antibiotikaforbrug og indflydelsen på menneskers 
sundhed, herunder antibiotikaresistens, ESBL og 
MRSA bakterier er et vigtigt, globalt emne, der blev 
diskuteret under ledelse af Johanna Fink Gremmels 
fra Utrecht Universitet. Selv om de danske regler, 
der forhindrer dyrlæger i at tjene penge på salg 
af antibiotika og stiller krav om diagnostik inden 
behandling, stadig forekommer urealistiske i mange 
lande, er der ingen tvivl om at dette er et vigtigt led 
i at målrette og begrænse forbruget af antibiotika.

Afslutning
Hele arrangementet var perfekt tilrettelagt og gen-
nemført, og det var en meget berigende oplevelse at 
deltage og opleve så mange fjerkrækompetencer sam-
let. Jeg takker Fjerkræafgiftsfonden og Fællesfonden 

mellem Søren Chr. Sørensen og hustrus mindefond 
og Foreningen af Jyske Landboforeninger for finan-
cieringen af min deltagelse.

Økologiske æg er dyre i Norge (ca. 4,45 danske kroner pr æg).

JBS vil overtage Tysons aktiviteter i Mexico 
og Brasilien 
Tyson Foods Inc. har planer om at sælge selskabets 
Mexico og Brasilien-baserede fjerkræ operationer til 
brasilianske JBS SA. Tyson vil bruge provenuet fra 
salget til at betale ned på gælden relateret til købet af 
HILLSHIRE Brands Inc. 

Den helt kontante aftale har en værdi på 575 mio. 
$ (ca. 3,2 mia. kr.). 

Pilgrims Pride vil overtage Tyson de Mexico. 
Pilgrims Pride har hovedkontor i Greeley, Colorado, 
og JBS er majoritetsejer. Forretningen i Gomez 
Palacio omfatter tre fabrikker og beskæftiger 5.400 
medarbejdere. Trods salget vil Tyson fortsat levere 
kylling til kunder i Mexico gennem en co-packing 
aftale med Pilgrims. Tyson forventer transaktionen 
er gennemført ved udgangen af 2014. 

"Selv om disse er gode virksomheder med dygtige 
medarbejdere, har vi ikke haft den nødvendige stør-
relse for at få en ledende position på disse markeder" 
siger Donnie Smith, præsident og adm. direktør for 
Tyson Foods. "På kort sigt vil vi bruge salgsprove-
nuet til at betale af på gælden forbundet med købet 
af HILLSHIRE Brands. På længere sigt vil vi fortsat 
fokusere på vores internationale forretning, og vil 
fortsætte med at undersøge mulighederne for at 
udvide vores internationale tilstedeværelse."

Tyson do Brasil omfatter tre fabrikker, to i Santa 
Catarina og én i staten Parana. Tyson do Brasil 
beskæftiger 5.000 medarbejdere. 

Tyson sagde, at JBS og Pilgrims Pride pt forventer 
at opretholde alle operationer på fuld kapacitet med 
den eksisterende arbejdsstyrke, og at de vil leve op 
til alle ansættelsesaftaler i begge lande. 

Tyson Foods fremlagde også sine finansielle 
resultater for tredje kvartal, der sluttede 28. juni. 
Virksomheden havde nettoindtægt på 260 mio. $ 
(ca. 1,44 mia. kr.), hvilket var en stigning i forhold 
til samme periode sidste år, hvor selskabet tjente 249 
mio. $ (ca. 1,38 mio. kr.). 

Salget for kvartalet var 9,68 mia. $ (ca. 53,7 mia. 
kr.) mod 8,73 mia. $ (ca. 48,45 mia. kr.) sidste år. 

"Samlet set var vores resultater i tråd med vores 
forventninger" sagde Smith. "Kyllinge-segmentet 
kunne have klaret sig bedre, hvis det ikke havde 
været for isolerede problemer på et par fabrikker. 
Oksekød-segmentet sluttede kvartalet bemærkel-
sesværdigt godt efter en vanskelig start. Svinekød-
segmentet havde et rekord godt tredje kvartal på 
trods af begrænsede forsyninger af svin på grund af 
PED virus. Færdigvare-segmentet havde et skuffen-
de kvartal primært på grund af de fortsatte stigende 
råvarepriser på svinekød."

MeatPoultry.com / jnl
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Canada investerer i ajourføring af GMP-planer 
Canadian Animal Health Coalition (CAHC) er blevet 
tildelt en pulje på over $ 2 mio. CAN$ (ca. 10,2 mio. 
kr.) til at udvikle og opdatere branchekoder og til 
yderligere at udvikle bedste praksis for management af 
husdyr.  Meddelelsen fra den canadiske Statssekretær 
Pierre Lemieux, på vegne af landbrugsminister Gerry 
Ritz, fandt sted på Poultry Industry Council's hoved-
kontor. I 2012 producerede Canada fjerkræprodukter 
til en værdi af 3,800 mia. CAN$ (ca. 19,3 mia. kr.). De 
nye branchekoder vil bygge videre på de eksisterende, 
som var lavet af National Farm Animal Care Råd 
(NFACC). CAHC, der er en non-profit organisation, 
som arbejder for husdyrbranchen i Canada, vil opda-
tere eksisterende managementguider til fjerkræsek-

toren og udvikle tre nye managementguider til andre 
sektorer. Managementguiderne vil blive udviklet for 
at sikre, at landmændene har adgang til den nyeste og 
mest up-to-date viden og erfaringer, og det vil sikre 
forbrugerne, at det produkt, de vælger, er blevet pro-
duceret efter de strengeste standarder for dyrevelfærd. 

"Vores regering er stolt over at støtte fjerkræb-
ranchen med at opnå de højest mulige standarder for 
dyresundhed. Forbrugerne har stadig høje forventnin-
ger til dyrevelfærd, og denne investering vil hjælpe 
branchen til at øge sin konkurrenceevne både hjemme 
og i udlandet ved at fremme kvalitetssikringssystemer, 
der vil gavne hele værdikæden" sagde statssekretær 
Pierre Lemieux.

World Poultry / jnl
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I Schweiz er salget af indenlandsk
produceret fjerkrækød steget 
I 2013 viste det schweiziske marked for fjer-
krækød en opadgående tendens. Produktionen af   
slagtefjerkræ steg i forhold til det foregående år 
med 3.730 tons til 79.795 tons. Denne udvik-
ling fremgår tydeligt af fjerkræstatistikken fra 
Aviforum. Dermed fortsætter de seneste års tendens.  
Appetitten på fjerkrækød steg: mens der i 2012 blev 
solgt 92.030 tons fjerkrækød, steg forbruget i 2013 
til 93.792 tons. Ca. 54,4 % kom fra indenlandske 
produktion. 

Omkring årtusindskiftet dækkede den indenland-
ske produktion kun 42,8 % af forbruget, og i 2010 
var det steget til ca. 50 %. 

Kyllingekøds andel af kødforbruget er stigende
Forbruget af fjerkrækød per indbygger baseret på 
slagtevægten fortsatte med at stige. Hver indbygger i 
Schweiz forbrugte i 2013 ca. 160 g mere end i 2012. 

Det samlede forbrug af fjerkrækød lå på 17,9 kg per 
person.  I forhold til 1991 er det en stigning på 3 kg. 

Import fra Brasilien 
Importen af fjerkrækød faldt i 2013 i forhold til det 
foregående år med 715 tons til 45.272 tons. Ifølge 
Aviforum blev 90 % af det frosne kød importeret fra 
Brasilien. Importen af fersk fjerkrækød kom hoved-
sageligt fra Tyskland, Ungarn, Frankrig og Slovenien.  

Oksekød og fjerkrækød næsten lige populære 
Schweizerne er nu næsten lige så glade for fjerkræ-
produkter som for oksekød. 

Fjerkrækøds og oksekøds andel af forbruget 
udgjorde næsten 19 % for hver. Endnu mere popu-
lært er svinekød med en andel på over 38 % af 
forbruget.

    Ændring i %
I 1.000 tons 2011 2012 2013 2012/2013

Indenlands produktion 72,8 76,1 79,8 4,9

Import 46,5 46,0 45,3 -1,6

Forbrug 91,7 92,0 93,8 1,9

Forbrug pr indbygger (kg) 17,8 17,7 17,9 0,9

Indenlandsk andel af forbruget (%) 50,8 52,8 54,4 3,0

DGS / jnl
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Syvende møde i den nordeuropæiske 
ERFA-gruppe for økologiske 
ægproducenter
Af konsulent Niels Finn Johansen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Mødet blev holdt på Gullö Krog langt ude på 
landet i det sydvestlige hjørne af Finland d. 
10. og 11. juni 2014. Der var deltagere fra 
Holland, Tyskland, Sverige, Danmark og natur-
ligvis Finland. Fra Danmark deltog Jan Volmar, 
Henrik Christensen, Grete Riis, Niels Riis, Bente 
Haugaard, Flemming Haugaard og Niels Finn 
Johansen.

Mødet startede med indlæg af Merja Manninen fra 
Finish Food Safety Authority ’Evira’, som er ansvar-
lig myndighed for kontrollen af den økologiske 
fødevaresektor. 

Økokontrol i Finland
Det finske kontrolsystem synes at ligne det danske 
herunder især, at kontrollen er statslig. Der udføres 
mindst én årlig kontrol på alle autoriserede bedrifter. 
Hvis forholdene ikke er i orden gives påtaler, og i 

grove tilfælde kan der blive tale om sanktioner.
Kontrollørerne er placerede på 15 lokale centre, 

såkaldte ELY-centre. Disse centre er tilsyneladende 
en slags lokale afdelinger under landbrugsministeri-
et og har også mange andre opgaver end økologikon-
trol (økonomisk udvikling, transport og miljø mm.)

Ægproduktion i Finland
Finland har ca. 3,5 mio. æglæggende høner, 
hvoraf næsten alle (95 %) er hvide afstamninger. 
Burproduktionen står som i Danmark for omkring 
60 % af produktionen, skrabeæg 31 %, frilands 4 % 
og øko knap 5 %. Øko-andelen ligger således på et 
noget lavere niveau end i Danmark, men den over-
ordnede udvikling er den samme som i Danmark, 
andelen af buræg er faldende, skrab og frit og især 
øko er stigende. Samlet set er der en overproduktion 
af æg i Finland, dette gælder dog ikke økologiske 
æg.

Niels Finn Johansen

Den gamle staldbygning på gården Gullö er indrettet med køkken og restaurant i stueetagen og udmærkede mødelokaler på 1. sal. 
Jan Volmar poserer i forgrunden.
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Finland har samme høje salmonellastatus som 
resten af Skandinavien. Derfor har Finland gennem 
årene kunnet eksportere til de andre skandinaviske 
lande, hvor især Sverige til stor irritation for de 
svenske ægproducenter har aftaget de finske over-
skudsæg. Det svenske marked er dog pt. stærkt 
overforsynet med deres egne æg, derfor søger fin-
nerne nu at afsætte overskudæggene på andre mar-
keder, herunder især det tyske.  Der er 37 økologiske 
ægproducenter i Finland med tilsammen 163.000 
høner. De fleste er små producenter med under 
3000 høner. Der er 7 producenter med over 10.000 
høner. Den absolut største øko-producent har 40.000 
høner. Den næststørste med 18.000 høner er Matti 
Kuukoski, som vi besøgte d. 11. juni.

Udkast til ny økologiforordning
Et af emnerne på ERFA-mødet var drøftelse af 
EU-Kommissionens forslag til ”Ny økologiforord-
ning”, her specielt fjerkræreglerne. Gruppen havde 
bl.a. følgende kommentarer til udkastet (kun det, der 
var enighed om, er refereret):
• Det bør være et krav, at hønniker til økologisk 

ægproduktion opdrættes økologisk
• Der bør fastsættes en fælles europæisk definition 

af ”Langsomtvoksende slagtekyllinger”
• Max 25 % af foderet kan produceres regionalt 

(udkastet foreslår 60 %)
• Fjerkræ skal have adgang til udeareal i dagti-

merne, når dyrenes fysiologiske tilstand og vejret 
tillader det (udkastet foreslår 1/3 af deres levetid)

• Adgangshuller mellem inderstald og veranda bør 
være 1,5 m pr. 100 m² husareal. (udkastet foreslår 
2 m.

• Kravet til tomgangsperiode i hønsegården bør 
være det samme i alle medlemslande. (Udkastet 
foreslår, at de enkelte medlemslande selv skal 
bestemme)

• Ved opdræt af økologiske hønniker og slagte-
kyllinger skal der kun være ét enkelt krav vedr. 
belægning, nemlig max. 21 kg kylling pr. m² nyt-
teareal (udkastet foreslår meget detaljerede krav 
vedr. antal dyr/m² afhængig af kyllingealder og 
produktionssystem mm.)

• Etagesystem til økoslagtekyllinger ér relevant 
(udkastet mener ikke, at etagesystem for øko-
slagtekyllinger er en relevant teknik)  

• Max flokstørrelse for øko-opdrætsflokke bør være 
13.000 (0 – 8 uger) og 6.600 kyllinger (9 – 18 
uger) (udkastet foreslår henholdsvis 10.000 og 
3.300 kyllinger)

• Krav til udeareal bør være 1 m² pr. kylling 
for både øko-opdræt og øko-slagtekyllinger 
(Udkastet foreslår 4 m² pr. kylling både for 
opdræt og slagtekyllinger)

• Næbtrimning af alle øko-brugskyllinger bør være 
forbudt (det fremgår ikke af udkastet) 

Gruppens kommentarer er sendt bl.a. til L&F´s øko-
logisektion. Det er håbet at gruppens synspunkter vil 
blive fremført i den kommende proces om færdig-
gørelsen af den nye økologiforordning.

Besøg hos Matti Kuuskoki
Matti er pensioneret tandlæge, men har også været 
landmand og drevet sin fædrene gård i Loimaa i 
det sydvestlige hjørne af Finland. Han synes, det 
er for tidligt at gå på pension. Derfor fortsætter han 
driften af gården med økologisk planteavl på 500 ha. 

ERFA-gruppen samlet foran én af Matti Kuuskoski´s stalde. Matti står som nr. 5 fra højre (uden overtræksdragt).
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Afgrøderne er primært korn, men han har også til-
sået 30 ha med soyabønner. Det bliver spændende at 
se, om de kan nå at modne. Han har desuden set per-
spektiverne i økologisk ægproduktion. Derfor købte 
han en gård med produktion af æg i æglægningsbure, 
udskiftede burene med etagesystem og lagde gården 
om til økologi. Der er nu plads til 18.000 økologiske 
høner i 3 huse (6 stalde).

Alle æg transporteres til et centralt pakkerum via 
ægbånd.

Han er hermed Finlands næststørste producent 
af økologisk æg. Æggene afsættes til ’Munakunta’, 
Finlands største ægpakkeri, som Hedegaard Foods 
som bekendt netop er blevet medejer af.   

Foder
Foder til hønerne består af eget korn og indkøbt 
tilskudsfoder. Blanding af foderet sker på et mobilt 
male/blandeanlæg, der én gang ca. hver 3 uge kom-
mer på besøg, henter råvarer i Matti´s eget råvarela-
ger, maler og blander og fylder det færdige foder i 
siloerne ved de forskellige hønsehuse. Denne foder-
fremstillingsmåde er efter sigende meget udbredt 
i Finland, i hvert fald hos de økologiske ægprodu-
center.

Når man er i udlandet bliver man nogle gange 
forundret over hvad man ser. I dette tilfælde f.eks. at 
man kan fodre høner med: 
• 18 % tilskudsfoder
• 28 % byg
• 16 % havre 
• 28 % hvede
• 1 % vegetabilsk olie  
• 9 % kridt/skaller.  
Vi kender ikke næringsstofindholdet i tilskudsfode-
ret, men proteinindholdet skal være meget højt for at 
komme op på et indhold af protein og aminosyrer i 
fuldfoderet, der svarer til danske normer. Herudover 
ville vi i Danmark ikke turde bruge 28 % byg. 

Én gang hver tredje uge kommer et mobilt foderblandeanlæg på 
besøg og blander foder til Matti´s 18.000 høner.

Med 28 % byg i foderet ville man forvente mange snavsede æg. 
Det var dog på ingen måde tilfældet.

Tilskudsfoderet fremstod som en meget homogen 
vare, formodentlig granuleret og uden ret meget 
smuld. Derimod virkede færdigfoderet meget uho-
mogent, med meget forskellig partikelstørrelse, her-
under mange hele kerner (billede 5). Der er stor 
risiko for afblanding i en sådan vare, og at hønerne 
kan selektere i foderet.

Tilskudsfoder til højre og færdigfoder til venstre

 
Hønerne
De 18.000 høner var af afstamning Lohmann LSL, 
og de var på besøgstidspunktet 84 uger gamle og 
havde ifølge Matti Kuuskoski stadig over 90 % 
lægning. Som det fremgår af billede 6 og 7. var 
hønerne næsten fuldfjerede, så vi må konstatere, at 
foderet, på trods af vore betænkeligheder, ikke kan 
have været helt forkert. Den høje hønealder forklarer 
naturligvis et stykke af vejen at, de kan klare sig med 
så lavt proteinindhold.
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Næste ERFA-møde
Gruppen vil forsøge at få arrangeret et møde i 
England i foråret 2015, bl.a. med henblik på at stu-

dere det engelske LION-koncept, måske kunne vi 
lære noget af englænderne omkring ’køb nationale 
æg’.

Hønerne havde adgang til udeareal i overensstemmelse med reglerne.

Staldene var udstyrede med Big Dutchmann Natura Nova 260 etageanlæg.
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Rentabiliteten i den tyske 
ægproduktion bliver bedre
Lidt højere priser æg og lavere foderomkostninger 
forbedrede i juni 2014 indtjeningen i ægproduk-
tionen, men en rentabel ægproduktion er ikke nået 
endnu. 

Som et mål for renta-
bilitet blev bruttomargi-
nen anvendt. Det bereg-
nes ud fra prisen på 
frit handlede æg minus 
udgifter til udskiftning 
af eksisterende høner og 
foder. 

I juni koster 100 
kg æglæggerfoder 
med 11,4 MJ per kg 
i gennemsnit ifølge 
Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 28,66 € 
(168,92 kr.) eksklusive 
moms leveret i silo i Weser-Ems området. Det var 
0,18 € (1,34 kr.) mindre pr 100 kg end i maj 2014, og 
3,45 € (25,72 kr.) mindre pr 100 kg end i maj 2013. 
Disse priser gælder for hele læs, mindre mængder 
er dyrere. 

Beregningen af bruttoavance er foretaget på 
grundlag af MEG Preisfeststellung for skrabeæg. 

Denne undersøgelse refererer ikke til kontrakt-
bundne æg, kun priserne på det ’frie’ marked til 
dato er inkluderet. I juni kostede 100 skrabeæg i 
vægtklassen M 6,55 € (48,83 kr.) eller 0,18 € (1,34 

kr.) mere end i maj 2014, og 0,86 € (6,41 kr.) mere 
end i juni 2013. I 2013 var ægpriserne signifikant 
lavere efter påske, og resten af året var bruttomargi-

nen for det meste under 
nul. Først i december 
Kom man over nul. Da 
omkostninger såsom 
energi, arbejdskraft, 
dyrlæge osv. i beregnin-
gen af   dækningsbidrag 
ikke er taget i betragt-
ning, kan man udlede, 
at selv i juletiden i 2013 
kunne ægproducenter 
næppe tjene penge. 

Er der forbedringer
i sigte?
Den kommende korn-

høst i Tyskland giver signaler om faldende priser 
på energirige foderkomponenter. På markedet for 
sojaskrå er der ingen entydig tendens. 

Hønebestanden burde i løbet af sommermåne-
derne falde til under sidste års niveau.  Dette åbner 
mulighed for at fortsætte med solide ægpriserne. 
Derfor er det sandsynligt, at bruttomarginen steg en 
anelse i juli.

DGS / jnl

Faren for Newcastle disease i Linköping 
er overstået
Jordbruksverket har den 4. august ophævet over-
vågningszonen ved Linköping. Der blev oprettet på 
grund af Newcastle disease i en fjerkræbesætning. 
Alle restriktioner på gården i Linköping er ophævet. 
Det er ligeledes tilladt at flytte fugle og fjerkræpro-
dukter i området. 

For to uger siden blev restriktioner på grund af 
Newcastle disease i Norrköping ophævet. Der er for-
sat restriktioner omkring bedriften i Motala. 

Dyrene på den inficerede bedrift i Linköping er afli-
vet, og bedriften er blevet desinficeret. Der har ikke 
været nogen nye tilfælde af Newcastle disease, og 
overvågningszonen er ophævet. Overvågningszonen 
i Motala ændres der ifølge Jordbruksverket ikke ved. 

”Det er glædeligt, at smitten ikke synes at have 
spredt sig, så vi kan ophæve de restriktioner, selv i 
Linköping” siger Catrin Molander fra afdelingen for 
dyrevelfærd og sundhed. 

”Overvågning har fungeret uden problemer, med 
godt samarbejde fra Branchen, selvom det er som-
mer og ferietid” siger hun. 

Udbruddet af Newcastle disease har ramt tre 
gårde, der er usædvanligt mange. I tidligere udbrud, 
er det normalt en gård, der er berørt. 

I alt blev næsten 126.000 dyr slået ned, heraf 
72.000 slagtekyllinger til en nærliggende bedrift, 
som ikke kunne flytte besætningen på grund af 
restriktioner. De andre dyr, der blev slået ned, var 
æglæggende høner.

Lant Lantbrug & Skogland / jnl
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Amerikanske forbrugere forvirrede over antibiotika
resistens 
De amerikanske forbrugere er forvirrede over årsa-
gerne til antibiotikaresistens og brugen af antibi-
otika i husdyr- og fjerkræproduktionen, viser en 
ny undersøgelse foretaget af Harris Poll for The 
American Meat Institute (AMI). 

Adspurgt "Ifølge CDC (Center For Decease 
Control and Prevention), hvilken af følgende er den 
største medvirkende faktor til menneskelig antibio-
tikaresistens" svarede kun 4 ud af 10 amerikanere 
(41 %) korrekt nemlig: "Sundhedspersonalets over-
drevne brug af antibiotika”. 

18 % mente, at anvendelsen af antibiotika i hus-
dyrproduktionen var den største medvirkende faktor 
ifølge CDC. 7 % troede, at CDC fandt, at antimi-
krobielle hånddesinfektionsmidler var den største 
faktor; 5 % mente, at svaret var drikkevand, og 28 % 
svarede, at de var i tvivl. 

Under en pressekonference i september 2013 i 
forbindelse med udsendelse af en rapport om antibi-
otika, sagde CDC’s direktør, Thomas Frieden: "Lige 
nu er det mest akutte problem på hospitalerne. Og 
de mest resistente organismer på hospitalerne opstår 
under disse forhold på grund af uhensigts-mæssige 
rutiner blandt sundhedspersonalet." Faktisk sagde 
han endda, at halvdelen af alle antibio-tika recepter, 
der udskrives til mennesker, er unødvendige. 

CDC sagde også, at det er vigtigt at bruge gode 
rutiner, når det kommer til brugen af antibiotika i 
husdyr- og fjerkræproduktionen, og at brugen af 
antibiotika som vækstfremmere bør udfases. Denne 
indsats er allerede på vej på foranledning af Food and 
Drug Administration, og planen støttes af American 
Meat Institute. 

Undersøgelsens data afspejler også forvirring 
omkring spørgsmålet om antibiotikarester. 4 ud af 
10 forbrugere (39 %) mener, at usikre niveauer af 
antibiotika er almindeligt til stede i kød- og fjerkræ-
produkter, der sælges i supermarkederne, selvom 
offentlige data viser, at overskridelser af tilladte 
niveauer for antibiotikarester i kød- og fjerkræpro-
dukter nærmest er ikke-eksisterende. I 2011 scree-
nede USDA’s Food Safety and Inspection Service 
kød og fjerkræ for 128 kemikalier, og 99 % af de 
testede slagtekroppe var fri for dem alle. 

Derudover har AMI udgivet en ny revideret brochu-
re kaldet Antibiotika i Husdyr og Fjerkræproduktion: 
Få styr på fakta og fiktion. (’Antibiotics in Livestock 
& Poultry Production: Sort Fact From Fiction’)

Brochuren på 16 sider kan fås ved henvendelse til 
sekretariatet.

World Poultry / jnl / mst

At nyde sin kylling ansvarligt 
I den moderne verden, synes overvægt at være ble-
vet et alvorligt problem for menneskers sundhed. I 
denne henseende er det nemt at beskylde fastfoodre-
stauranter for at bidrage til dette problem. 

Jeg begyndte at tænke på dette, efter jeg læste en 
kommentar på min tidligere leder under overskriften 
"Der er ingen mangel på mad." I denne kommentar 
sagde respondenten, at jeg var helt forkert på den, 
og at der selvfølgelig er mangel på mad i visse dele 
af verden. Også, at mine børn sandsynligvis er over-
vægtige fra deres daglige besøg til McDonalds... 

For det første har jeg ikke sagt, at alle i verden har 
nok mad. Men det er et spørgsmål om distribution, 
planlægning, logistik og ej at forglemme: Politisk 
vilje... 

For nylig en sen mandag eftermiddag kom min 
voksne datter forbi for at se mig. Vi besluttede at 
spise ude sammen, og vi gik hen til en nærliggende 
kyllingerestaurant i mit hjemland Holland med det 
tiltalende navn: "Ms Tok"! Vi plejede at tage derhen, 
da vores børn stadig var i skolealderen og boede 
hjemme. De altid nydt at være hos Ms Tok på grund 
af menuen og den venlige atmosfære. Min datter 
ville elske at opleve den følelse igen og at blive taget 
tilbage til hendes barndomsminder. Så det gjorde vi. 

Normalt kan man affyre en kanonkugle i en 
restaurant på en mandag aften. Men denne gang var 
der endda kø helt rundt om hjørnet! Ved indgangen 
samledes menneskemængderne og ventede på et 
frit bord. Det gik op for mig, at det var skoleferie 
og sandsynligvis havde mange familier besluttet at 
gå ud og spise en middag sammen til en god pris 
på dette særlige sted. Straks blev det igen bevist for 
mig, at kylling er en populær og billig fødevare. 

Hos Ms Tok, er der næsten ikke noget andet på 
menukortet end kylling kaldet "Piri Piri". Piri Piri 
er stykker af marineret kylling, der er baseret på 
en portugisisk opskrift, som bruger hakket chili, 
cayennepeber og salt. De serverer også kyllingefilet, 
men næsten alle bestiller Piri Piri. Sikke en god idé! 
Faktisk består det mest af stykker fra slagtekroppen 
og vingerne, som er svært at udbene mekanisk. Det 
er absolut ikke slagteaffald, men sandt kød. Og skå-
ret i små stykker. 

Og så er det meningen at alle skal bruge deres 
hænder og forsøge at få kødet fra knoglerne. 

Også denne gang nød min datter og jeg vores kyl-
ling Piri Piri. Og ligesom i før i tiden var den, ledsa-
get af vores foretrukne friske tomatsalat og pommes 
frites. Lækkert! 

Hr. kommentator på mit tidligere synspunkt: Mine 
tre børn er meget sunde, absolut ikke overvægtige, 
og de behøver ikke gå til McDonalds. Tværtimod. 

KORT NYT FRA UDLANDET
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De kan lide at gå til Ms Tok og endda spise "rester" 
fra kyllingeknogler og slagtekroppe. Meget sund og 
nærende mad. Jeg er overbevist om, at dette er en 
meget god måde at bruge alle mulige stykke fra kyl-
lingen og ikke spilde den. Godt gået Ms Tok! 

World Poultry / jnl / mst

Den amerikanske kalkunsektor frygter ny 
propankrise 
Bestyrelsesmedlem i National Turkey Federation, 
John Zimmerman, har fortalt Senate Energy and 
Natural Resources Committee, at der skal tages 
betydelige skridt for at forhindre endnu en vinter 
med faretruende lave propanleverancer, der er forår-
saget af stigende problemer med distributionen via 
rørledninger. 

Zimmerman, der også er tidligere formand for 
Minnesota Turkey Growers Association, var blandt 
dem, der arbejdede med National Turkey Federation 
og Minnesota Turkey Growers Association (MTGA) 
for at genoprette propanforsyningerne. Midtvesten 
blev tvunget ind i en krisetilstand, da mere end 
20 guvernører erklærede krisetilstand, da landets 
transport- og lagersystemer ikke kunne klare den 
udfordring, der ligger i opvarmning af huse i land-
distrikterne og kalkunhusene. 

"Det første, der chokerede de fleste af os ved 
manglen på propan var, hvor lang tid det tog at 
finde ud af, hvem der havde autoritet til at bistå og 
potentielt være den regulerende myndighed ved dette 
tilsyneladende akutte problem" sagde Zimmerman i 
sit indlæg. 

Sidste års bittert kolde vinter lagde pres på den 
allerede lave beholdning af propan, der anvendtes til 
at tørre en våd majshøst. Regional vedligeholdelse af 
rørledninger medførte derefter en halvering i distri-
butionen, hvilket førte til tvungne annulleringer i 
leveringskontrakter, som igen førte til store prishop 
på det åbne marked, og det påvirker stadig landdi-
strikterne i Amerika. Propanforbruget i kalkunpro-
duktionen i Minnesota steg med mere end 30 %, og 
propanpriserne steg fra 1,30 $ (7,25 kr.) pr. gallon 
(1 gallon=3,8 liter) til 5 $ (28 kr.) pr. gallon, hvilket 
har medført en udhuling af den i forvejen meget lille 
avance på kalkunproduktion. Den nationale omkost-
ning til at skulle beskytte kalkunerne fra at fryse ihjel 
løb sig op på 25 mio. $ (140 mio. kr.) mere end den 
foregående vinter. 

"Det blev klart for mange af os, at hvis noget ikke 
blev gjort, kunne vi meget vel løbe helt tør for pro-
pan" sagde Zimmerman. "Dette tvang os til at ratio-
nere den propan, vi havde på hånden ved at sænke 

temperaturen i vores stalde, butikker og boliger. 
Dette forårsagede et tab af produktionseffektivitet 
og bekymring over mulige dyrevelfærdsproblemer. 
Det har og vil fortsat direkte påvirke producenternes 
bundlinje, når kalkunerne bliver solgt."

MTGA’s propan taskforce undersøger krisen og 
vil arbejde for at sikre propan i lagrene før det kolde 
vejr vender tilbage. Men der er ikke tilstrækkelig 
kapacitet til alle lagringsbehov, da den regionale 
Cochin pipeline, som var på halvtreds procents kapa-
citet i løbet af vinteren, på grund af vedligeholdelse 
vil være helt utilgængelig til propanlevering i år.

For at møde behovet anslår Zimmerman, at man 
vil skulle bruge den upraktiske læsning med 6.500 
ekstra jernbanetankvogne med propan, hvilket vil 
erstatte de omtrentlige 200 millioner gallons af pro-
pan, der strømmer gennem Cochin-rørledningen. 

"Regeringen bør i det mindste etablere en form 
for tidligt varslingssystem, svarende til advarsler 
fra National Weather Service, der giver tid til at 
udarbejde en plan for den forestående katastrofe. Vi 
havde ikke den luksus af et forspring i forhold til at 
flytte propan, fra hvor det blev opbevaret, til hvor der 
var brug for det, fordi et sådant system ikke fandtes" 
sagde Zimmerman. Desuden bør man prioritere 
transport af propan, mere fleksible arbejdstidsregler 
for lastbilchaufførerne, nemmere adgang til tilladel-
ser til ekstra lagerplads og opførelse af en rørledning 
alene til propangas. 

World Poultry / jnl / mst
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Reduceret antibiotikaforbrug
til produktionsdyr:
Hvordan Danmark takler resistens
Af Sharon Levy, freelance videnskabsjournalist og medredaktør af ‘OnEarth’,
magasinet fra Natural Resources Defense Council. 

Ved indgangen til det antibiotiske æra, var man alle-
rede klar over faren for at skabe resistente bakterier. 
”Tiden kan komme, når penicil-
lin kan købes af alle i butikkerne” 
advarede Alexander Fleming, da 
han modtog sin Nobelpris for læ-
gemidlets opdagelse. ”Så er der 
fare for, at den uvidende mand 
nemt kan underdosere sig selv og 
ved at udsætte sine mikrober for 
en ikke dødelig mængde af stof-
fet gøre dem resistente.”1

Hen mod slutningen af   Flemings liv, i 1950’erne, 
opdagede landmænd, at fodring med lave doser af 
antibiotika til deres husdyr, fik dyrene til at vokse 
hurtigere.2 Ingen ved med sikkerhed, hvorfor eller 
hvordan det fungerede, men mængden af   antibiotika, 
der anvendes til husdyr i dag, menes at være større, 
end den mængde der anvendes i human medicin.3

Udbredt, vilkårlig brug af disse stoffer har den 
virkning, som Fleming forudsagde. Verdenssund-
hedsorganisationen WHO har navngivet antimikro-
biel resistens som en af   de mest betydelige globale 
trusler mod den offentlige sundhed.4 I USA alene 
skønnes det konservativt, at antibiotikaresistente pa-
togener forårsager mindst 2 millioner infektioner og 
23.000 dødsfald hvert år.5

Men et land – Danmark - viser vejen til at vende 
denne tendens. I løbet af de sidste to årtier har landet 
indført reformer for brugen af antibiotika til produk-
tionsdyr, der viser solid fremgang med at reducere 
forekomsten af   resistente bakterier.

Europa tager ved lære
Indførelsen af   rutinemæssig brug 
af antibiotika i landbruget satte 
scenen for et globalt eksperiment 
i udviklingen af resistente mi-
krober. ”Lav-dosis og langvarigt 
brug af antibiotika til produkti-
onsdyr skabe det ideelle selektive 
pres til opformering af resistente 
stammer”6 skrev Stuart Levy, en 
læge og mikrobiolog ved Tufts University, som spo-

rede fænomenet i 1974 i et forsøg på en lille gård.7
Levys team fandt, at resistente bakterier hurtigt 

kom til at dominere tarmfloraen hos kyllinger efter 
indførelsen af foder iblandet med oxytetracyclin. 
Inden for seks måneder blev de mennesker, der boede 
på gården, også bærere af tetracyclinresistente coli-
forme bakterier, hvilket udgjorde mere end 80 % af 
deres tarm mikrober. Bakterierne, som både kyllinger 
og landmænd havde, indeholdt plasmider, der inde-
holdt gener, der kunne skabe resistens over for flere 
slags antibiotika, ikke kun det oprindelige stof. For-
skerne bemærkede også, at seks måneder efter anti-
biotikaet blev fjernet fra kyllingefoderet, kunne man 
ikke længere isolere tetracyclin-resistente bakterier 
fra de fleste ansatte.

Snart efter Levys undersøgelse var blevet offentlig-
gjort, blev tetracykliner forbudt som vækstfremmere 
i Europa.6 Men i 1994 erfarede 
Frank Aarestrup, nyuddannet 
dyrlæge i Danmark, at profylak-
tisk anvendelse af tetracykliner 
var på fremmarch i Danmark 
- ledsaget af en stigning i mod-
standsdygtige bakterier båret af 
husdyr. Aarestrup var bekymret 
over tendensen og blev endnu 
mere forskrækket, da han indså, 
at det var ved at blive drevet af profithensyn blandt 
danske dyrlæger, hvoraf mange tjente så meget som 
en tredjedel af deres indkomst ved at sælge antibiotika 
til landmændene.

Da han undersøgte det nærmere, fandt han, at 
mængden af   andre antibiotika, der stadig blev ordine-
ret som vækstfremme til svin og fjerkræ langt over-
steg den terapeutiske brug af antibiotika. Omkring 90 
% af den mængde antibiotika, der blev givet til fjer-
kræ, blev givet ved lave doser som vækstfremmere.8

Aarestrup, som nu er professor på Danmarks 
Tekniske Universitet Danmark (DTU), og hans kol-
leger foretog deres egne undersøgelser af antibio-
tikaresistente bakterier i gødning fra raske høns og 
svin. Deres arbejde afslørede en klar sammenhæng 
mellem brugen af   antibiotika avoparcin og den ud-
bredte forekomst af resistente bakterier.8,9 Avoparcin 
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er et glycopeptid med en kemisk struktur, der ligner 
vancomycin, der bruges som en sidste udvej i men-
neskelige patienter med livstruende infektioner.10 I 
1995 rapporterede Aarestrup, at 80 % af kyllinger ud-
taget på konventionelle bedrifter (hvor avoparcin blev 
brugt som vækstfremmer) havde bakterier resistente 
over for vancomycin. Ingen af   kyllingerne i stikprø-
ven på økologiske bedrifter, hvor der ikke blev brugt 
vækstfremmere, havde vancomycin-resistente bakte-
rier.11

Så tidligt som i 1960’erne havde de europæiske 
lande forbudt brugen af   antibiotika, der var vigtige 
i behandlingen af mennesker, som vækstfremmere.12 
Men forbuddet omfattede kun bestemte lægemidler, 
såsom vancomycin, ikke kemiske analoger som avop-
arcin. Avoparcin blev godkendt som vækstfremmer i 
Europa i 1970’erne og blev udbredt i usdyrprodukti-
onwen.13 I USA blev avoparcin i mellemtiden aldrig 
godkendt til anvendelse i landbruget, men vancomy-
cin blev brugt rutinemæssigt på hospitaler, og bidrog 
til stigningen vancomycin-resistente enterococci 
(VRE). I hospitalets patienter, der allerede er svæk-
ket af andre sundhedsmæssige problemer, kan VRE 
forårsage alvorlige infektioner. I USA får 20.000 ho-
spitalspatienter VRE-infektioner hvert år, og 1.300 af 
dem dør.5

I 1990’erne var VRE meget mere udbredt blandt 
den europæiske almindelige befolkning sammenlig-
net med den amerikanske befolkning. Det ser ud til, 
at VRE-stammer fra husdyr blev overført til det gene-
relle samfund i Europa, mens disse stammer forblev 
begrænset til hospitalerne i USA.12 En undersøgelsen 
fra 1997, der sammenlignede langtidsvegetarer med 
kødspisere i Holland, viste, at ingen af    vegetarerne 
bar på VRE, mens 20 % af kødspisere gjorde.14 Det år 
forbød EU al anvendelser af avoparcin.15

Success for Danmark
I Danmark revolutionerede kravet om at bevare anti-
biotika til human brug managementet af husdyrbesæt-
ninger i 1990’erne og 2000’erne. Danmark begrænsede 
drastisk, hvor meget dyrlæger kunne have i avance på 
salget af antibiotika i 1995, og samme år blev Dan-
mark det første europæiske land til at forbyde al brug 
af avoparcin. I 1999 blev al ikke-terapeutiske brug af 
antibiotika til svin forbudt - en kæmpe forandring i en 
nation, der er verdens førende eksportør af svinekød.12

I de fleste tilfælde fører et stop for ikke-terapeutisk 
brug af antibiotika i husdyrpro-
duktionen til en betydelig ned-
gang i resistente mikrober i dyr og 
kød inden for et år eller to, lige-
som Levys arbejde viste for årtier 
siden. I andre tilfælde, afhængig 
af det pågældende lægemiddel og 
andre faktorer, kan resistensen 
falde langsommere. ”Vi har kig-

get på dette i fjerkræ- og svineproduktionen” siger 
Yvonne Agersø, seniorforsker på DTU. ”Den bakte-
rielle samfund i tarmen af et dyr eller en person er et 
yderst konkurrencepræget miljø. Hvis ikke antimikro-
bielle midler bliver brugt til at skabe selektionspres for 
resistens, vil du slippe af med denne egenskab i det 
lange løb.”

Data fra Danmark viser et markant fald i niveauet 
af VRE i svin siden 1995-forbuddet mod avoparein.16 
En undersøgelse fra Holland viste, at inden for to år 
efter forbuddet mod avoparcin var indført, var præ-
valens og antal af VRE faldet betydeligt i gødnings-
prøver fra produktionsdyr og sunde mennesker.17 
Og en signifikant nedgang i resistente bakterier blev 
dokumenteret to år efter de danske svineproducenter 
frivilligt stoppede brugen af cephalosporiner i 2009.18

Et af de mest slående aspekter af Danmark æn-
dringer i brugen af antibiotika er, at det efter sigende 
har haft ringe negativ indvirkning på Danmarks svi-
nekødsindustry.8, 12 Fra 1992 til 2008 er forbruget af 
antibiotika pr kg gris produceret i Danmark faldet 
med mere end 50 %. Alligevel er den samlede pro-
duktivitet steget. Produktionen 
af pattegrise steg fra 18,4 mio. i 
1992 til 27,1 mio. i 2008.19 Dø-
deligheden hos svin begyndte at 
stige i 1994, men faldt kraftigt 
efter 2004, og i 2008 var niveauet 
det samme som i 1992.19

Ifølge Niels Kjeldsen, dyrlæge 
hos Landbrug og Fødevarer, er Yvonne Agersø Niels Kjeldsen
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omkostningerne ved at opdrætte 
svin steget med omkring 1 € 
(ca. 7,50 kr.) pr dyr fra faring til 
slagtning siden forbuddet.

”Vi har en mere effektiv pro-
duktion og mindre sygdom” 
siger Jørgen Schlundt, direktør 
for DTU Fødevareinstituttet på 
DTU. Mange danske landmænd 
lader nu smågrisene blive hos 
deres mødre i en længere periode, hvilket giver dem 
mulighed for at opbygge deres immunforsvar natur-
ligt. Smågrise adskilt fra deres mødre meget tidligt i 
livet er langt mere modtagelige for infektioner.20

Schlundt understreger, at nøje overvågning af anti-
biotikasalget og -anvendelsen er en væsentlig del af 
det danske system. ”Vi begyndte endda at overvåge, 
før vi indførte restriktioner på brugen af antibiotika, 
så vi kunne have baseline data” siger han. ”Vi sporer 
mængden af antibiotika, der anvendes i dyr og i men-
nesker, og overvåger resistensen i patogener og indi-
katororganismer.” Denne information var nødvendig 
både for, at regeringen kunne gribe ind overfor de få 
landmænd, der fortsatte med et overforbrug af anti-
biotika, og for at kunne overbevise landbruget om, 
at forbuddet var effektivt som en strategi for folke-
sundheden. Beviserne fra Danmark og andre steder i 
Europa har været så overbevisende, at hele EU for-
bød brugen af   vækstfremmere i 2006.21

Det danske system er lykkedes gennem et samar-
bejde mellem landbruget, dyrlæger, forskere og myn-
dighederne. Skiftet blev gjort lettere af Danmarks 
landbrugskultur, hvor landbrugsorganisationer har 
udviklet sig fra et system, hvor mejerier og slagte-
rier er ejet af landmænd i andelsselskaber. Schlundt 
siger, at dette synes at give landmændene en større 
ansvarsfølelse for fødevareproduktionens virkninger 
på andre vigtige samfundsforhold.

”Når jeg taler med folk fra USA om dette” be-
mærker han ironisk: ”Er jeg nødt til at starte med 
at sige, at danskerne ikke er kommunister.” Restrik-
tionerne for brugen af antibiotika i Danmark er en 
ændret politik baseret på et videnskabeligt grundlag, 
siger han, godt understøttet af data fra flere kilder. 
Schlundt påpeger, at denne form for tænkning næppe 
er fremmed for USA. ”De danske forskere, som ar-
bejder med disse spørgsmål i Danmark, har alle en 
vis grad af uddannelse på U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDCP)” forklarer han. ”Alt 
dansk arbejde om risikovurdering er direkte påvirket 
af amerikansk tænkning.”

Situationen i USA
I mellemtiden er den amerikanske politik om bru-
gen af antibiotika i husdyrproduktionen forblevet i 
en slags limbo i mere end 35 years.22 I 1977 fore-
slog U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

at forbyde tetracykliner og penicilliner som tilsæt-
ningsstoffer i husdyrfoder.23 En udvalg i kongressen 
spurgte FDA om yderligere data, som blev leveret, 
men ingen yderligere foranstaltninger blev truffet.

I 1999 og igen i 2005 anmodede miljø- og sund-
hedsgrupper FDA om at gå videre med deres forslag 
fra 1977 og om at udvide forbuddet til andre former 
for antibiotics.24 Efter en retssag blev rejst i 2011, af-
slog FDA borgeranmodninger med den begrundelse, 
at iværksættelse af en formel tilbagetrækning for 
kontroversielle stoffer ville tage overdrevne mæng-
der af tid og ressourcer, og at veterinærmedicinalin-
dustrien havde angivet, at de var ”generelt lydhøre” 
overfor udsigten af frivillige ændringer i brugen af 
antibiotika.25, 26 En koalition af interessegrupper ledet 
af Natural Resources Defense Council (NRDC), der 
anlagde sag ved domstolene, udfordrede FDA’s af-
slag på anmodningerne med, at beslutningen ikke var 
baseret på videnskabelige og fødevaresikkerheds-
mæssige overvejelser.27

I marts 2012 beordrede den føderale dommer 
Theodore Katz FDA til at fremsætte forslaget fra 
1977 om at forbyde anvendelsen af penicilliner og 
tetracykliner som vækstfremmere i foder medmindre, 
fabrikanten af stoffet kunne bevise, at en sådan brug 
var sikker.28 Tre måneder senere dømte dommeren til 
fordel for sagsøgerne og beordrede FDA til at gå vi-
dere med forbuddet. ”Hvis ... medicinalindustrien har 
til hensigt at overholde det frivillige program, så er 
det uklart, hvorfor medicinalindustrien vil udfordre 
den formelle tilbagetrækning eller kræver tidskræ-
vende høringer” skrev dommer Katz.29

FDA ankede dommer Katz’ beslutning,30 og sagen 
fortsætter med at arbejde sig vej gennem det juridiske 
system. I december 2013 afsluttede FDA sine frivil-
lige retningslinjer, som beder medicinalfirmaerne om 
at fjerne vækstfremmende påstande fra deres etiket-
ter, og som forhindrer, at antibiotika, der kan gives i 
foder og vand, bliver solgt uden recept til profylak-
tisk brug (et sådan brug ville kræve en recept fra en 
dyrlæge).31 ”FDA arbejder i øjeblikket sammen med 
andre instanser, herunder (USDA og CDCP) om at 
udvikle nye metoder til at styrke de igangværende 
bestræbelser på indsamling af data for at måle effek-
tiviteten af de frivillige retningslinjer” siger Siobhan 
DeLancey fra FDA Office of Media Affairs.

For mange offentlige sundhedsfortalere er disse 
foranstaltninger langt fra tilstrækkelige. ”Den fri-
villige ordning kommer ikke til at fungere” siger 
Avinash Kar, advokat for NRDC. ”Der er et enormt 
smuthul: FDA’s vejledning støtter brugen af   antibio-
tika til sygdomsforebyggelse, selv om FDA opfordrer 
til, at en sådan anvendelse skal være ’fornuftig’”.31

Det samme smuthul er fortsat et problem i store 
dele af Europa flere år efter EU-forbuddet mod anti-
biotika som vækstfremmere. Schlundt siger, at bru-
gen af lav-dosis antibiotika fortsætter til det angivne 

Jørgen Schlundt
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formål (sygdomsforebyggelse), selv om der mangler 
solid dokumentation for, at dosering i hele besætnin-
ger på denne måde er en pålidelig profylaktisk måde, 
at gøre tingene på. (Lav-dosis antibiotika kan nogle 
gange forbedre fodereffektiviteten hos smågrise, - 
det vil sige, kg foder pr kg tilvækst - og øge pro-
duktiviteten i kyllinger lidt, men ofte ikke nok til at 
opveje omkostningen til antibiotikaet.32)

Da det samlede forbrug af antibiotika ikke faldt 
i Holland efter forbuddet, begyndte den hollandske 
regeringen at udskrive bøder for overforbrug af anti-
biotika i 2009; det veterinære forbrug af antibiotika 
faldt efterfølgende med mere end 50 % i løbet af tre 
år.33 I Holland, som i Danmark, blev ændringen mu-
liggjort af en tæt sporing af salget og brugen af anti-
biotika, siger Schlundt.

Antibiotika i amerikansk landbrug
I 2011 købte amerikanske husdyrproducenter 29,9 
mio. lbs (ca. 13.560 tons) antibiotika,37 herunder 
millioner af pounds af lægemidler, der er forbudt 
til ikke-terapeutiske anvendelse i landbruget i EU. 
Det er uvist, hvor meget af dette, der blev brugt som 
vækstfremmere og sygdomsforebyggelse, men i 
2001 anslog Union of Concerned Scientists, at ikke-
terapeutiske brug udgjorde 93 % af de antibiotika, 
der blev anvendt til produktionsdyr i USA.38 USA 
bruger mere antibiotika per produceret kilo kød og 
fjerkræ end noget andet udviklet land.39

Overvågning er nøglen
USA mangler noget, der bare ligner det omfattende 
overvågningssystem i Danmark. ”Vi er bekymrede 
over den manglende overvågning” siger Gail Han-
sen, ekspert i menneskers sundhed og industrielland-
brug hos Pew Charitable Trusts.

De eneste offentligt tilgængelige data, der findes i 

USA, giver landsdækkende salgstal for den samlede 
mængder af antibiotika, der anvendes til produkti-
onsdyr. Den slags oplysninger de danske forskere 
nævner som essentielle til deres system - hvem bru-
ger hvilke typer af antibiotika til hvilke dyr - er ikke 
tilgængelige. De nye frivillige retningslinjer fra FDA 
nævner heller ikke overvågning. ”Vi har spurgt FDA 
gentagne gange, hvordan de planlægger at overvåge 
dette, og vi har ikke fået meningsfulde svar” siger 
Hansen.

En lille gruppe af senatorer og kongresmedlemmer 
har forsøgt at løse problemet gennem lovgivning. 
Repræsentant Louise Slaughter (D-NY) og sena-
tor Dianne Feinstein (D-CA) har længe støttet lov-
forslag, som de kalder henholdsvis Preservation of 
Antibiotics for Medical Treatment Act (H.R. 1150)34 
og Preventing Antibiotic Resistance Act (S. 1256).35 
Lovforslagene er ikke kommet ud af udvalget, selv 
om begge forslag får stadig større opbakning. I ok-
tober 2012 introducerede repræsentant Henry Wax-
man (D-CA) Delivering Antimicrobial Transparency 
in Animals Act (H.R. 820)36, som ville kræve, at 
store producenter af fjerkræ, svin og andre husdyr 
skal indsende detaljerede årlige rapporter til FDA 
om typen og mængden af   antibiotika, som bruges i 
foderet til deres dyr. Dette lovforslag har også gjort 
nogen fremskridt.

”Det industrielle landbrug i USA er vokset op med 
antibiotika” bemærker Hansen. ”Men at smide anti-
biotika efter et problem og kalde det forebyggelse 
virker næsten aldrig.” 

Kronisk brug af lav-dosis antibiotika, siger hun, 
er den værst tænkelige måde at bruge den medicin, 
der forvandlede lægevidenskaben i det tyvende år-
hundrede. Medmindre vi kan ændre vores brug, kan 
det enogtyvende århundrede blive slutningen på dette 
medicinske mirakel. Erfaringerne fra Danmark viser 
en praktisk måde at bevæge sig mod en anden frem-
tid - en, der besidder både en sund husdyrproduktion 
og brugbare antibiotiske behandlinger til mennesker, 
der har brug for dem.

Nødvendigt med internationale standarder
Desværre betyder Danmarks omfattende reform af 
brugen af antibiotika i landbruget ikke nødvendig-
vis, at danskerne er sikret mod antibiotikaresistente 
patogener fra dyr eller kød. Det er illustreret ved den 
seneste forskning40 fra Yvonne Agersø, som under-
søger fremkomsten af bakterier, der bærer et gen 
for produktion af extended spektrum β-lactamase 
(ESBL) enzymer, som giver resistens over for både 
penicilliner og cephalosporiner.

Cephalosporiner er ofte blevet brugt som vækst-
fremmere i kyllinger i nogle dele af verden, men 
blev aldrig brugt i den danske fjerkræproduktion. 
Alligevel viser de seneste data en dramatisk stigning 
i forekomsten af   ESBL-producerende Escherichia 
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coli bakterier i det kyllingekød, som sælges i Dan-
mark. I 2012 viste test, at 61 % af prøver af impor-
teret kylling var forurenet med ESBL-producerende 
E. coli, men de samme typer af mikrober også blev 
identificeret i 36 % af prøver fra fjerkræ opdrættet 
i Danmark, selvom kyllingerne aldrig havde været 
behandlet med cefalosporiner.41

Agersø og hendes kolleger sporede de resistente 
mikrober tilbage gennem generationer af fugle.40 
Bedsteforældrene til de forurenede danske kyllinger 
var blevet importeret fra Skotland, hvor de var blevet 
behandlet med cefalosporiner meget tidligt i livet, og 
de   resistente bakterier overføres fra den ene genera-
tion til den næste. Et svensk hold har for nylig rap-
porteret lignende resultater for kyllinger i Sverige.42 
Resultaterne peger på behovet for internationale 
standarder, der begrænser landbrugets anvendelse af 
antibiotika.
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Prisstigninger på foder skaber uro i den indiske 
fjerkræbranche 
En hidtil uset stigning i prisen på råvarer til fjerkræ-
foder såsom majs og sojamel presser Indiens store 
fjerkræproducerede delstater i retning af en større 
krise, hvor flere landmænd står til at pådrage sig 
store tab. 

The National Egg Co-ordination Committee 
(NECC) har appelleret til regeringen om at yde et 
moratorium for betaling af renter og afdrag på lån til 
fjerkræproducenter for en periode på et år. 

Prisen på soja er steget fra 2.800 rupees (ca. 
259 kr.) pr 100 kg i april 2012 til 4.670 rupees 
(ca. 432 kr.) i maj i år, viser de lokale statistikker. 
Sojaproduktionen kan i indeværende år også være 
væsentligt lavere sammenlignet med sidste år som 
følge af den forudsagte mangelfulde nedbør, hvilket 
peger på en langt højere pris i de kommende måne-
der. 

De gennemsnitlige omkostninger ved ægproduk-
tionen er steget fra 2,60 rupees (ca. 24 øre) pr æg 
sidste år til 3,50 rupees (ca. 32 øre) i øjeblikket. 
Men den gennemsnitlige pris ab landmand er kun 
2,75 rupees (ca. 25 øre) per æg, hvilket resulterer i 
et nettotab på 0,75 rupees (ca. 7 øre) pr æg for land-
mændene. 

Ligeledes de gennemsnitlige omkostninger ved 
produktion af slagtekyllinger er steget fra 52 rupees 
(ca. 4,81 kr.) pr kg levende vægt sidste år til omkring 
68 rupees (ca. 6,29) i øjeblikket, mens gennemsnittet 
prisen ab landmand er 57-58 rupees (ca. 5,27 til 5,37 
kr.), hvilket resulterer i nettotab af 10 rupees (ca. 
0,93 kr.) pr kg. 

De stigende omkostninger til foder har betydet, at 
tusindvis af små og marginale landmænd, svarende 
til 20-30 % af produktion, ikke er i stand til at betale 
de faste omkostninger til opretholdelse af driften, 
og de har lukket eller suspenderet deres produktion. 

Det er blevet forudsagt, at hvis den nuværende 
krise ikke bliver afhjulpet, så kan mere end 50 % 
af bedrifterne blive tvunget til at lukke, hvilket vil 
resultere i mangel på æg og kyllinger. 

The New Indian Express / jnl

Salmonellareducerende antimikrobielt middel 
søger godkendelse fra USDA 
Pure Bioscience, skaberen af det patenterede anti-
mikrobielle middel sølvdihydrogencitrat (SDC), har 
med succes gennemført tests af SDC som et forar-
bejdningsstof i forarbejdningen af fjerkrækød. 

Afprøvningen viste en signifikant reduktion i 
salmonellaforureninger, hvilket ville udgøre en 

væsentlig forbedring af fødevaresikkerheden i for-
hold til den aktuelle forarbejdning af fjerkrækød. 
Virksomheden er ved at forberede sig på ansøgning 
til USDA og FDA for at søge godkendelse til

brug af SDC direkte i fødevarer som et forarbejd-
ningsmiddel til fjerkrækød. 

Den omfattende test og evaluering af anvendel-
sen af SDC til direkte rensning af kylling under 
for-arbejdning blev udført af Dr. James Marsden, 
en kendt forsker indenfor fødevaresikkerhed og 
ek-spert på Kansas State University. Forsøgene 
evaluerede inkorporeringen af SDC som en del af 
et integreret system for fødevaresikkerhed, der også 
omfattede de midler, der bruges i dag. Resultaterne 
viste, at kombinationen af behandlinger har potentia-
le til at reducere salmonella på rå fjerkræpro¬dukter 
til niveauer under detektionsgrænsen, når SDC ind-
går i processen. En ekstra fordel ved at bruge SDC 
er, at det er sikkert og ugiftigt for brugeren (ingen 
irriterende "afgasning", som der er ved en del af de 
mange almindeligt anvendte midler). 

Marsden forberedte ansøgningerne til USDA og 
FDA, som blev færdiggjort inden udgangen af maj. 
Samtidig gennemfører Marsden lignende undersø-
gelser for direkte anvendelse af SDC i forarbejd-
ningen af grønsager og kød. 

"Vi er hele tiden på jagt efter nye og mere effek-
tive teknologier, der reducerer forekomsten af pato-
gener i fødevarer og dermed risikoen for sygdoms-
udbrud, der er fødevarebårne" siger Marsden. 

"Resultaterne af vores test viser endegyldigt, at 
brugen af SDC i forarbejdningen af fjerkrækød ville 
være yderst effektive til drastisk at reducere fore-
komsten af salmonella."

Hank Lambert, adm. direktør for Pure Bioscience, 
sagde: "Marsdens konklusionerne fra hans strenge 
tests og evalueringer af SDC viser klart, at direkte 
brug af SDC i fødevaren resulterer i en væsentlig 
reduktion i antallet af patogener i forarbejdningen 
af fjerkrækød. Mens SDC allerede er registreret hos 
US EPA og taget i brug til indirekte kontakt med 
fødevarer, øger disse impone¬rende testresultater i 
den grad værdien af den SDC-baserede fødevaresik-
kerhedsløsning som PURE er i stand til at tilbyde 
fødevareindustrien. Vi ser frem til en hurtig kom-
mercialisering når det har fået myndighedernes god-
kendelse" sluttede Lambert. 

World Poultry / jnl / mst

Spiselig emballagefilm hæmmer patogener 
Forskere ved Penn State University's College of 
Agricultural Sciences har fundet ud af, at brugen 
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af emballagefilm fremstillet af en spiselig næsten 
usmageligt polymer hæmmede fødevarebårne pato-
gener på kød. 

Ved at bruge film lavet af pullulan, en poly-
mer produceret af svampen Aureobasidium pulluns, 
evaluerede forskere effektiviteten af filmen inde-
holdende æteriske olier fra rosmarin, oregano og 
nanopartikler mod fødevarebårne patogener, der er 
forbundet med kød og fjerkræ. Forskerne fandt, at 
den antimikrobielle film signifikant hæmmede føde-
varebårne patogener. 

"Resultaterne fra denne undersøgelse viste, at 
spiselig film produceret fra pullulan og indehol-
dende æteriske olier eller nanopartikler har poten-
tiale til at forbedre fødevaresikkerheden i kølede, 
friske eller forarbejdede kød- og fjerkræprodukter" 
siger Catherin Cutter, professor i fødevarevidenskab. 
"Forskningen fra denne undersøgelse viser, at vi kan 
anvende disse fødevarefilm, og at de kan have dob-
belteffekt: frigive antimikrobielle stoffer og bibringe 
egenskaber til at beskytte og forbedre den mad, vi 
spiser." 

Cutter bemærkede, at den bakteriedræbende 
effekt er længerevarende i spiselig film, fordi filmene 
holder sig tæt til kødet, så de antimikrobielle stoffer, 
langsomt frigives. Derudover har mikroorganismer 
ikke mulighed for at vokse frem igen. Spiselig film 
er dog ikke uigennemtrængelig for ilt. 

"Kødindustrien kan lide egenskaberne i vakuu-
memballage af polyethylen, som de bruger nu" 
tilføjede Cutter. "Men den ting, jeg virkelig ønsker 
at være i stand til at gøre i de kommende år, er at 
finde ud af en måde at kombinere antimikrobielle, 
spiselige film med polyethylen, så vi har den samme 
iltbarriere af plast sammen med de antimikrobielle 
egenskaber af den spiselige film."

MeatPoultry.com / jnl / mst

Avl med fokus på klimaændringer 
Et team af forskere fra det amerikanske University 
of Delaware rejste til Afrika i 2012 for at søge efter 
kyllinger, der kunne overleve et varmere klima. 

Med sig havde de millioner af dollars fra den 
amerikanske regering for hurtigt at udvikle nye hus-
dyrracer, der kan modstå udfordringerne ved global 
opvarmning. Nogle klimaaktivister afviser arbejdet, 
som først lige er ved at komme i gang, som en måde 
at fjerne opmærksomheden fra problemet på, og som 
en modydelse til det konventionelle industriland-
brug, som de beskylder for at medvirke til verdens 
miljøproblemer. Forskerne siger dog, at nye varme-
robuste husdyrracer vil være afgørende for at skaffe 

føde til verden, efterhånden som klimaændringerne 
slår igennem. 

"I landbruget har vi at gøre med udfordringen med 
vanskelige vejrforhold samtidig med, at vi har til 
opgave at øge fødevareproduktionen massivt for at 
kunne brødføde større befolkninger og en stigende 
efterspørgsel efter kød" siger den amerikanske land-
brugsminister Tom Vilsack. 

Det nødvendiggør indsatser som at forsøge at 
kortlægge den genetiske kode for den afrikanske 
nøgenhalsede kylling for at finde ud af, om deres 
evne til at modstå varme kan avles ind i flokke af 
slagtekyllinger.

"Spillet ændrer sig, efterhånden som klimaet 
ændrer sig" siger forskeren Carl Schmidt. "Vi er nødt 
til allerede nu at begynde at forudse, hvilke ændrin-
ger vi skal foretage for at brødføde den estimerede 
globale befolkning på 9 mia. i 2050". 

Varmere temperaturer kan skabe store problemer 
for dyr som kalkuner, da disse er sårbare over for 
en tilstand, der gør deres brystkød svampet og uap-
petitligt. 

"Det er et stort problem, når det sker" siger Gale 
Strasburg, professor i fødevarevidenskab og human 
ernæring ved Michigan State University, som for-
søger at udvikle mere robuste kalkuner. "Inden for 
en dag eller to efter hedebølgen rammer, vil du gå 
fra, at der ikke er noget problem overhovedet på en 
gård, til at 40 % af kalkunernes bryst har et problem. 
Hvis vi begynder at se en masse skift i sommerens 
ekstreme temperaturer, kommer der til at være mere 
af det, "sagde han. 

Strasburgs forskning indebærer at skrue adskillige 
grader op for varmelamperne på hundredevis af kal-
kunkyllinger, samt på kalkunæg, før de udklækkes. 
Forskere vil derefter studere dyrenes muskler og 
forsøge at udvælge gener, der kunne hjælpe dyrene 
med at tåle varmere miljøer. Håbet er i sidste ende at 
gøre det muligt for industrien at avle kalkuner, der er 
modstandsdygtige overfor hedebølger. 

World Poultry / jnl / mst
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E-vitamin: Vitalt for sundhed og produktivitet 

Af G. Litta, TK Chung og GM Weber, DSM Nutritional Products, Schweiz 

E-vitamin er nødvendigt for vækst og reproduk-
tion. Det hjælper til at opretholde den struktu-
relle vævintegritet, det støtter udviklingen af 
nervesystemet og bidrager til sygdomsresistens. 
Endvidere øger det den ernæringsmæssige værdi 
af kød og æg. 

E-vitamin er til stede i naturlig form i lipid-delen af 
foderingredienser, omend det er modtageligt overfor 
oxidation. Vitamin E kan ikke syntetiseres af fjerkræ 
og svin, og skal derfor indtages via foderet. Den 
kommercielle form for E-vitamin til fodertilskud er 
all-rac-α-tocopherylacetat, en ester, der beskytter den 
følsomme aktive α-tocopherol del mod oxidering.  

Metabolisme af vitamin E 
E-vitamin er anerkendt og accepteret som naturens 
mest effektive lipidopløselige, kædebrydende antio-
xidant, der beskytter cellemembranerne mod at blive 
angrebet af lipide peroxyl-radikaler. Det absorberes 
aktivt i tarmen: Absorptionen afhænger af en række 
faktorer, men ligger i gennemsnit på 42 % udtryk 
som α-tocopherol ækvivalenter. 

E-vitamin er pakket ind i lipid-galde miceller og 
transporteres via det lymfatiske system til leveren, 
hvor det bliver kortvarigt oplagret. E-vitamin er 
deponeret på en dosisafhængig måde i cellulære 
og subcellulære membraner (mitokondrier, mikro-
somer), som er rige på fedtsyrer og dermed bliver 
E-vitaminerne en integreret del af disse strukturelle 
celle-elementer og har dermed positiv indflydelse på 
smidigheden, den strukturelle integritet og funktio-
naliteten af de biologiske membraner i alle celler i 
organismen. 

Mangelsymptomer 
Symptomerne på E-vitamin-mangel er især knyttet 
til forstyrrelser i den cellulære membran, på grund 
af den oxidative nedbrydning af polyumættede 
fedtsyrer, og det kan have alvorlige konsekvenser. 
Generelt medfører vitamin E-mangel levernekrose 
og er årsagen til flere typer af specifikke lidelser, 
såsom exudativ diatese (abnorm permeabilitet hos 
de kapillære vægge) og encephalomalacia (”skør 
kylling syndrom”, en fatal afvigende udvikling af 
hjernen) hos fjerkræ. Subklinisk vitamin-E-mangel 
er svær at opdage, men vil resultere i nedsat vækst 
og nedsat foderudnyttelse, samt mindsket frugtbar-
hed, højere følsomhed over for smitsomme syg-
domme, mindre modstandsdygtighed overfor stress 
og nedsat dyrevelfærd. 

Det er blevet observeret, at supra-ernæ-
ringsmæssige tilskud af vitamin E har gavn-
lige virkninger på for eksempel varmestress.  
E-vitamin-kravet kan stige under forhold med var-
mestress. Hos æglæggere, der udsættes for høje tem-
peraturer, viste det grundlæggende E-vitamin krav 
sig at være højere. Med kronisk varmestress, var et 
E-vitamin tilskud på 500 mg/kg nødvendigt for at 
afhjælpe de skadelige virkninger for ægproduktion 
og ægvægt. 

Hvis foderet blev suppleret før, under og efter 
varmestress, var en reduceret dosis på 250 mg 
E-vitamin pr. kg den optimale dosis for at mini-
mere de negative virkninger af kronisk varmestress 
i æglæggende høner. Forskning har vist, at tilskud 
af E-vitamin i foderet på niveauer mellem 125 og 
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300 mg/kg minimerede reduktion i ægproduktion, 
foderforbrug og skaltykkelse. Når slagtekyllinger 
blev udsat for varmestress, blev supplering startfo-
deret med 200 mg E-vitamin pr. kg. vurderet til at 
minimere peroxidation af erytrocytter i forskellige 
væv ved 3 og 5 ugers alderen. 

Immunrespons 
E-vitamins rolle for funktionaliteten af immunsy-
stemet er blevet grundigt undersøgt af flere for-
skergrupper og er baseret på E-vitamins evne til at 
forhindre lipidperoxidation i membraner forårsaget 
af lipide peroxyl-radikaler. Infektionssygdomme er 
en vigtig faktor i produktionen af   frie radikaler, 
for eksempel som følge af makrofagfunktionen.  
Det blev observeret, at 300 mg E-vitamin pr. kg. 
forbedrede immunresponsen og reducerede døde-
ligheden hos fjerkræ når man stod overfor en E. 
coli-infektion. Lignende effekter blev opnået, med 
doser på mellem 100 og 300 mg/kg, i tilfælde af 
colibacillosis, coccidiose, og listeriose hos kalku-
ner. E-vitamin forbedrede også immunresponsen 
på vaccination mod Newcastle disease og bronkitis 
(Se figur 1). Det er blevet vist, at E-vitamin frem-
mer den fagocytiske aktivitet af makrofager, især 
på thymus niveau og er involveret i andre immun-
mekanismer på celleniveau. Kyllinger fra høner, 
der havde fået 300 mg/kg E-vitamin ekstra, havde 
bedre humoral immunitet og mere aktive lymfocyt-
ter. Slagtekyllinger inficeret med virus, der forår-
sager malabsorptionssyndrom havde færre skader 
og kom sig hurtigere, hvis forældregenerationen 
havde modtaget et højere tilskud af E-vitamin.  

Reproduktion 
Vitamin E er nødvendigt for den normale funktion af 
det reproduktive system. Der er tegn på, at hormon-
regulering, der er involveret i fuglenes reproduktive 
cyklus, også er involveret i metabolismen af   vitamin 
E. I forældredyr transporteres vitamin-E, når det er 
absorberet, til leveren og derfra til den udviklende 
ægcelle af et såkaldt very low density lipoprotein 
(VLDL). Det er blevet påvist, at der er en høj virk-
ningsgrad i inkorporering α-tocopherol fra moderens 

foder ind i blommen af kyllingens æg. Mængden af 
vitamin-E i ægget stiger lineært med hønens indtag 
af E-vitamin. Tilskud af E-vitamin over minimums-
kravet forbedrer ægløsning i løbet af den sidste fase 
af æglægningsperioden, og det forbedrer hønens 
immunforsvar og afværger de negative konsekven-
ser på ægproduktionen også i situationer med stress 
fra omgivelserne. 

E-vitamin beskytter mod oxidation i sæd, ægge-
blomme og den embryonale tarmkanal. Mængden af 
E-vitamin i foderet skal være konstant, da leverens 
reserve ikke er tilstrækkelig til at opretholde en 
tilstrækkelig koncentration af vitamin i alle æg, når 
læggeprocenten er høj. Utilstrækkelige mængder af 
E-vitamin i foderet hos   opdrættere er skadeligt for 
frugtbarheden, idet det giver anledning til produk-
tion af æg med lav klækkeprocent og høj embryo-
mortalitet i den sidste fase af rugningen på grund af 
fejl relateret til kredsløbssystemet. 

Derfor har en tilstrækkelig forsyning af E-vitamin 
i foderet til forældredyr en klar effekt på deres 
afkom. Det er værd at huske, at immunforsvaret, 
fordøjelsessystemet og de endokrine systemer hos 
nyudklækkede kyllinger ikke er helt udviklede, før 
de er 7-10 dage gamle. I særdeleshed er E-vitamin 
vigtigt for at forhindre lipidoxidation og stimu-
lere immunforsvaret under og efter klækning. En 
direkte sammenhæng er påvist mellem niveauet af 
E-vitamin i leveren hos en daggammel kylling og 
dens levedygtighed. Kyllinger, der kommer fra for-
ældredyr, der har fået foder med mangel på vitamin E 
viste exudativ diatese ved klækning: Med andre ord 
var manglen opstået under udrugningen. Tilførsel 
af ekstra E-vitamin i forældredyrenes foder er især 
kritisk for kalkuner, idet E-vitaminabsorptionen er 
lav, så her er det ikke kun niveauet i ægget, men 
også overførslen til fosteret og reserven i nyudklæk-
kede kalkunkyllinger, der er lavere end dem, der er 
beskrevet i kyllinger. Af disse grunde har E-vitamin 
tilskud i foderet til forældredyrskalkuner en vigtig 
positiv indflydelse, og er i stand til at øge reserven af 
E-vitamin i kyllingerne i løbet af de første 10 dage.

Berigelse af æg 
Et interessant koncept for at gøre animalske fødevarer 
ernæringsmæssigt mere værdifulde er bl.a. berigelse 
af æg med mikronæringsstoffer. Æg er en særdeles 
nærende fødevare og udgør et perfekt middel til 
overførsel af næringsstoffer af høj kvalitet til men-
nesker. Når E-vitamin, som er forbundet med sund-
hedsmæssige fordele for mennesker, blev suppleret 
til æglæggende høner gennem foderet ved niveauer 
på op til 400 mg/kg, steg alfa-tocopherol fra kontrol-
niveauet på 144 mcg/g æggeblomme til 477 mcg/g 
æggeblomme. Ved fodring med meget høje doser 
af vitamin E (100, 1.000, 10.000 og 20.000 mg/kg) 
over en periode på 20 uger, steg E-vitaminindholdet 
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i æg fra 1 til 4, 21, 46 og 51 mg pr. æg, som udgør en 
betydelig berigelse af æg med vitamin E. 

Kødkvalitet 
De gavnlige virkninger af inkludering af høje niveau-
er af α-tocopherolacetat i foderet på den oxidative 
stabilitet og den sensoriske kvalitet af kød er blevet 
grundigt undersøgt i fjerkræ. Oxidationsprocesser 
er ansvarlig for forekomsten af   ubehagelig lugt og 
smag, for ændringer i næringsværdien (reduktion i 
kødets flerumættede fedtsyrer og fedtopløselige vita-
miner) og farven af kødet, og selv for forekomsten 
af komponenter, der er potentielt skadelige for sund-
heden, såsom kolesterol oxider (COPs). Mængden 
af publiceret materiale om alle disse aspekter er 
enorme og de vigtigste aspekter synes nu klarlagt, 
såsom optimale niveauer og perioder for tilskud 
samt virkningerne på sammensætningen, den oxi-
dative stabilitet og den sensorisk kvalitet af kødet. 

Oxidativ stabilitet af kød 
De fleste af de offentliggjorte undersøgelser af 
vitamin E og kødkvalitet har været rettet mod at 
studere dets virkninger på oxidativ stabilitet, som 
for fjerkrækød er lavere end for okse- eller svinekød 
på grund af det højere indhold af polyumættede fedt-
syrer. Supplering med høje niveauer af E-vitamin er 
endnu vigtigere, hvis fedtet, der er iblandet foderet, 
ændres ved oxidation eller varme. Risikoen for oxi-
dation er også øget med forarbejdningsprocesserne 
af kødprodukter (f.eks. frysning, hakning, tilsætning 
af salt, forstegning eller bestråling), som reducerer 
kødets E-vitamin indhold og fremskynder oxidation 
allerede efter tre dage. Tilskud af E-vitamin i foderet 
er meget mere effektivt i fastholdelsen af   oxidativ 
stabilitet end at tilføje det til kødet efter slagtning, da 
det af denne vej ikke vil være fysiologisk og natur-
ligt indarbejdet i cellemembranerne. 
En væsentlig negativ korrelation er fundet mellem de 
opnåede værdier for thiobarbitursyre-reaktive stoffer 
(TBARS) og E-vitamin indtagelse. Reduktion af 
TBARS i fersk kyllingekød svinger normalt fra 
40-90 % i fersk kyllingekød og fra 39-66 % i 
forarbejdede og/eller forstegte produkter. Ifølge 

Barroeta (2007), forhindrer anvendelse af 200 mg 
E-vitamin pr. kg 84-88 % af udviklingen af TBARS. 
Tilsvarende niveauer af tilskud reducerer også oxi-
derede kolesterol-forbindelser (COPs) i kyllingekød 
med 50 %. Eftersom TBARS metoden er blevet 
kritiseret for ikke at være tilstrækkelig konkret, er 
det ved hjælp af mere avancerede metoder, såsom 
bestemmelse af profilen for   flygtige stoffer, blevet 
fastslået, at højere niveauer af E-vitamin i foderet 
reducerer koncentrationen af sekundære oxidations-
produkter (aldehyder og ketoner) med omkring 50 
%. Det er indlysende, at effekten af   vitamin E stiger 
og falder afhængigt af doseringen og hvornår, det 
tildeles. Følgelig blev det vist, at 225 mg/kg tre uger 
før slagtning er ækvivalent med 150 mg/kg i de sid-
ste 32 dage, hvilket kan være mere økonomisk (Se 
figur 2). En række alternative ingredienser er blevet 
testet, herunder β-caroten, oreganoolie, te-catechiner 
og vindrueekstrakt. Selv om mange ingredienser 
lykkedes med at reducere TBARS-værdier, var 
tilskud af vitamin-E i en dosis på 200 mg/kg bedre 
med mellem 30-50 %.

Næringsværdien af kødet 
Den mest umiddelbare effekt af at supplere vitamin 
E over de niveauer, der anbefales for normal vækst, 
er berigelsen af   fjerkrækød med dette vitamin, hvil-
ket forbedrer kødets næringsværdi. Stigningen er 
hurtigere og større i de mørkere muskler i lår og ben, 
som har et højere fedtindhold. E-vitamin er depone-
ret i cellemembraner, hvor processen med oxidation 
begynder, og i subcellulære organeller, såsom mito-
kondrier og mikrosomer. Berigelsen af kød med 
E-vitamin er direkte proportionelt niveauet i foderet 
og længden af   tilskudsperioden. Det er blevet eks-
perimentelt beregnet, at for hver 100 mg/kg ekstra 
E-vitamin i foderet, forøges E-vitamin indholdet i 
kødet, så det kan nå 7 % af den anbefalede daglige 
indtag for mennesker. 
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Smag- og lugtegenskaber 
Nogle undersøgelser har direkte evalueret virknin-
gerne af høje niveauer af E-vitamin på den sensori-
ske kvalitet af kød ved hjælp af objektive metoder 
og/eller paneler af trænede smagsdommere. Tilskud 
af E-vitamin inducerede et mindre fald i kødets pH 
efter slagtning, hvilket indikerer en potentiel anven-
delse i forebyggelsen af   det såkaldte pale, soft and 
exudative meat syndrome (PSE) et problem, der i 
dag er mere udbredt i kalkuner end hos slagtekyl-
linger. Nogle forsøg har vist, at dryptab formindskes, 
selv når den ekstra mængde E-vitamin kun blev 
givet i de sidste 2-3 uger af opdrætsperioden. 

Forskellige forfattere har fundet en forbedring 
kødsmagen ved brug af 160 mg E-vitamin pr. kg i 
forhold til et niveau på 20 ppm. En forbedring i sma-
gen blev påvist ved kun 80 ppm, og denne fortsatte 
op til 160 ppm. Kontinuerlig anvendelse af 200 ppm 
E-vitamin i stedet for 50 ppm forbedrede væsentligt 
opfattelsen af konsistens, saftighed, smag, unor-
male smagsindtryk og generel accept, og denne 
evaluering af   smag svarede til den laveste koncen-
tration af aldehyder, især hexanal. Disse virkninger 
er mindre udtalt i meget friskt kød, men tydeligt 
ved opbevaringstid på 7-12 dage. En forbedring af 
farvestabiliteten af kød kan også forventes, selv om 
kød fra fugle, især brystkød, har et lavere indhold af 
pigment. 

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.com den 23. 
april 2014: 
http://www.worldpoultry.net/Broilers/
Nutrition/2014/4/Vitamin-E-Vital-for-health-
and-performance-1437326W/?c
mpid=NLC|worldpoultry|2014-
04-23|Vitamin_E:_Vital_for_
health_and_performance 

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen,
Landbrug & Fødevarer Mikkeline Sofie Thomsen

Generelt om E-vitamin
E-vitamin er det samlede navn for stofferne 
tokoferol og tokotrienol. Der findes otte for-
skellige former af disse stoffer, der alle har 
E-vitamin-virkning i kroppen. Den form af 
E-vitamin, man spiser i kosten, er for det meste 
typen, der kaldes alfa-tokoferol. Det er den, der 
er mest aktivt virkende i kroppen. Det er næsten 
også altid den, der findes i vitaminpiller med 
E-vitamin.

E-vitaminerne er fedtopløselige. Den mest 
aktive form, er den såkaldte d-alfa-tokoferol, der 
sammen med beta-tokoferol er den, der hoved-
sageligt findes i kosten. E-vitamin stimulerer 
immunforsvaret. 

Netdoktor / jnl

Der forventes fortsatte forbedringer i slagte-
kyllingers produktivitet
Selv om avlsfremgangen i slagtekyllingers produk-
tivitet og indenfor en række velfærdparametre har 
været bemærkelsesværdig, er potentialet til endnu 
flere forbedringer af disse egenskaber ikke opbrugt, 
hævder en fjerkræspecialist. 

I en tale ved dette års Poultry Beyond 2020 
Broiler Nutritionist's Conference, sagde Dr. Bryan 
Fancher, vicepræsident for globale tekniske opera-
tioner i Aviagen Group, at med implementering af 
mere avancerede metoder til selektion af avlsmate-
rialet for naturligt forekommende træk, kan man for-
vente yderligere avlsfremgang indenfor produktivitet 
og på en række velfærdparametre. 

Faktisk hævder han, at effektiviteten i produktio-
nen af kyllingekød - både det genetiske potentiale 
og ernæringsmæssigt - skal forbedres i slagtekyl-
lingeproduktionen far at kunne imødekomme den 
stadigt stigende globale efterspørgsel efter animalsk 
protein. Ved hjælp af en intensiv men afbalanceret, 
genetisk selektionsstrategi er både produktiviteten 

og en række velfærdsparametre blevet forbedret på 
samme tid i Aviagens afstamninger.

Fancher deltog sammen med andre inviterede 
eksperter i konferencen i New Zealand, der afholdes 
hvert fjerde år Poultry Industry Association New 
Zealand (PIANZ), og som er målrettet til ernærings-
eksperter indenfor fjerkræ og branchens aktører. 
Konferencen tiltrækker indlægsholdere fra hele ver-
den, og den dækker fjerkræernæring og beslægtede 
emner. Ved konferencen i 2014 var der 116 deltagere, 
70 af dem var kunder hos Aviagen. 

"Denne konference giver os en stor chance for at 
netværke og dele viden med forskellige mennesker 
inden for vores branche og skabe tættere kontakter 
med kunderne" sagde Marc Scott, driftschef for 
Aviagen New Zealand. "Aviagen var glad for at være 
en af hovedsponsorerne ved en så prestigefyldt kon-
ference - en, der er højt respekteret, og som tiltrækker 
industriledere fra hele Asien og Stillehavsområdet."
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National Chicken Council’s Roenigk 
deltog i en høring 
i Repræsentanternes 
Hus om situationen i slagtekyllingebranchen

Senior Vice President og cheføkonom hos National 
Chicken Council (NCC) Bill Roenigk deltog den 30. 
april i en høring i House Agriculture Subcommittee 
on Livestock, Rural Development and Credit om 
den aktuelle situation i slagtekyllingeindustrien. 
Roenigks indlæg fokuserede på en række vitale 
spørgsmål og vanskelige udfordringer, som de ame-
rikanske kyllingeproducenter står overfor i øjeblik-
ket. 

Roenigk bemærkede i sit indlæg, at tilstanden i 
fjerkræbranchen, i det mindste for de overlevende 
virksomheder, er god, hvis man måler i nettofortje-
neste. Men industrien fortsætter med at være frustre-
rede over resultaterne af en ufleksibel politik vedrø-
rende bæredygtige brændstoffer. Han forklarede, at 
kyllingeproducenterne i år har været ude af stand til 
at øge produktionen til gennemsnittet for de seneste 
år på grund af varige og skiftende eftervirkninger af 
en mislykket føderal ethanolpolitik, der er blevet ført 
siden 2006. 

”Det er et faktum, som ofte 
afvises (og især i dag som følge 
af, at kornpriserne har mode-
reret sig), at Renewable Fuels 
Standard (RFS) har gjort alvorlig 
og vedvarende skade på kyllin-
geproduktionen” sagde Roenigk 
i sine indledende bemærkninger. 
”I sidste ende er det igen forbru-
gerne, der betaler prisen for en politik for biobrænd-
sel, der er gået i vasken og ikke kan repareres.” 

Roenigk sagde, at efter RFS blev vedtaget, har 
fjerkrævirksomheder oplevet, at de faktiske omkost-
ninger til foder er steget med mere end 44 mia. dol-
lars (245 mia. kr.) på grund af RFS. 

”Environmental Protection Agency’s (EPA) for-
slag for RFS 2014 er igen et klart bevis på, at vores 

nations biobrændstofpolitik er kuldsejlet og ikke står 
til at redde” tilføjede han. ”Problemerne med græn-
sen for iblanding og mad kontra brændstof betyder, 
at ikke-cellulosebaseret ethanol og andre problema-
tikker ikke vil forsvinde, før kongressen vågner op 
og indser virkeligheden omkring   den ubrugelige, 
uholdbare og ubalancerede RFS.” 

Roenigk kaldte også Trade and Investment 
Partnership og Trans-Pacific Partnership for ”job-
skabere,” og sagde, at deres gennemførelse vil øge 
eksporten af fjerkræ, hvilket vil resultere i flere job 
og føre til, at flere landmænd vil kaste sig ud i pro-
duktionen af fjerkræ. 

Desuden opfordrede Roenigk Kongressen til 
omgående at vedtage Trade Promotion Authority 
lovgivningen, så de amerikanske forhandleres posi-
tion på det internationale marked styrkes, så de med 
succes kan fortsætte med at bevæge sig hen mod at 
få afsluttet disse to kritisk vigtige aftaler. 

Andre emner, der indgik i Roenigk indlæg var: 
USDA Grain Inspection Packers and Stockyards 
Administrations regler angående konkurrence og 
kontrakter i fjerkræ- og kvægbrancherne; behov for 
en omfattende reform omhandlende indvandring og 
elektronisk kontrol af arbejdstilladelser; internatio-
nale handelstiltag hos WTO; behovet for et meget 
bedre system for jernbanetransport; og behovet for 
større overblik og forudseenhed med hensyn til 
levering af propan. 

Udover Roenigk var der også indlæg fra: Joseph 
Glauber, cheføkonom hos USDA; Roger Johnson, 
formand for National Farmers Union; Shane Miller, 
senior vicepræsident i Pork Margin Management, 
Tyson Fresh Meats, Dakota Dunes, South Dakota; 
Steve Meyer, præsident for Paragon Economics, 
Adel, Iowa - på vegne af det National Pork Producers 
Council; Michael T. Smith, Special Projects Manager 
hos Harris Ranch, Selma, Californien - på vegne af 
National Cattlemen’s Beef Association; Clint Krebs, 
formand for American Sheep Industry Association, 
Ione, Oregon; og Matthew T. Cook, præsident 
og adm. direktør for Norbest, Inc. - på vegne af 
National Turkey Federation. 
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Rusland stopper import af fødevarer fra EU, USA, 
Australien, Canada og Norge
Rusland sætter hårdt mod hårdt over for de lande, 
der har indført sanktioner mod landet i kølvandet på 
krisen mellem Rusland og Ukraine.

Dette tak-for-sidst træk, der følger et dekret 
underskrevet af Ruslands præsident, Vladimir Putin 
den 6. august, har til formål at "beskytte Ruslands 
sikkerhed" efter den seneste runde af USA og 
EU-pålagte sanktioner rettet mod sektorer i den 
russiske økonomi. Både USA og EU har beskyldt 
Rusland, som invaderede og derefter annekterede 
Ukraines Krim-halvø i marts, for at opildne til spæn-
dinger i det østlige Ukraine.

Premierminister Dmitrij Medvedev meddelte 
torsdag den 7. august, at Rusland vil stoppe import 
af en lang række fødevarer, herunder frugt, grønt, 
kød, fisk, mælk og mejeriprodukter fra USA og EU, 
Australien, Canada og Norge

”Rusland indfører et fuldt importstop mod okse-
kød, svinekød, frugt og grønt, fjerkræ, fisk, ost, mælk 
og mejeriprodukter fra EU, USA, Australien, Canada 
og Norge” sagde Medvedev i en tv-transmitteret tale.

”Der er ikke noget godt ved sanktioner, og det var 
ikke en let beslutning at tage, men vi blev nødt til at 
gøre det” sagde Medvedev og tilføjede, at forbuddet 
foreløbig vil løbe i et år og træder i kraft øjeblik-
keligt.

Foruden det omfattende importforbud mod føde-
varer sagde Medvedev, at regeringen overvejer at 
forbyde flyselskaber fra EU og USA at foretage 
transitlandinger i Rusland på deres flyvninger til 
Asien. Men den beslutning er endnu ikke truffet, 
understreger han.

”Regeringen er klar til at genoverveje det etårige 
forbud, hvis situationen ændrer sig. Vi håbede indtil 
det sidste, at vores udenlandske partnere ville indse, 
at vejen med sanktioner er en blindgyde, der ikke 
gavner nogen” sagde Medvedev.

EU's første sanktioner mod Rusland blev indført 
i marts og er senere blevet udvidet til at omfatte 95 
personer samt 23 organisationer og institutioner.

Den 29. juli meddelte EU, at det var slut med lån 
til en del russiske banker, stop for eksport af visse 
former for olieteknologi og en våbenembargo.

Flere europæiske lande har sagt, at russiske 
sanktioner kan skade deres økonomi. Ifølge tal fra 
Danmarks Statistik for 2013 udgjorde den danske 
vareeksport til Rusland sidste år 11,8 mia. kr. 

Flere økonomer har understreget, at Ruslands 
sanktioner mod EU vil ramme russiske selskaber og 
borgere hårdere, end Vesten vil blive ramt.

jnl

Amerikansk alliance fokuserer på sekundær
forarbejdning i fjerkræ 
I erkendelse af de dramatiske ændringer i forbruget af 
fjerkrækød i de sidste par årtier har CMS Technology 
(CMS) lanceret en alliance med The University of 
Georgia (UGA) med en dedikeret fokus på sekundær 
forarbejdning. 

"Forbrugerne synes selvfølgelig, at de reklamer, der 
viser køer, som springer ud med faldskærm iført skilte, 
der siger ’spis mere kylling’, er humoristiske” siger John 
Meccia, adm. direktør for CMS Technology. "Men sand-
heden er, at amerikanerne spiser væsentligt mere kylling, 
og der er ekstremt vigtigt at sikre, at kæden, der giver os 
denne fødekilde, er så sikker som muligt." 

Skiftende forbrugertrends omfatter en betydelig stig-
ning i forbruget af fjerkrækød per indbygger, fra 58 lbs 
(ca. 26,3 kg) om året i 1980 til omkring 100 lbs (ca. 45,4 
kg) i dag - og mere end 80 % kommer fra slagtekyllinger. 
Mens 50 % af slagtekyllingerne blev indkøbt som hele 
kyllinger i 1980, sælges næsten 90 % af kyllingekødet 
nu i form af parteringer eller videreforarbejdes kyllinge-
produkter (f.eks. fars eller mekanisk separeret). Disse 
tendenser har betydningsfulde konsekvenser for fødeva-
resikkerheden. Som førende indenfor fjerkrævidenskab 
vil UGA samarbejde med CMS Technology om at 
fokusere på forskning og innovation omkring sekundær 
forarbejdning for yderligere at øge fødevaresikker-heden i 
fjerkræbranchen. "I betragtning af den store efterspørgsel 
efter parteringer og fars af fjerkræ i modsætning til hele 
kyllinger i dagens marked, er sekundær forarbejdning 
blevet en central del af forsyningskæden i fjerkræin-
dustrien" siger Dr. Scott Russell, professor i Poultry 
Processing and Products Microbiology på UGA. "Denne 
alliance vil medvirke til nye og forbedrede strategier til 
at reducere sygdomsfremkaldende og fordærvende bak-
terier i fjerkræindustrien." "CMS leverer egne blandinger 
og ingredienser med anvendelse af GRAS (Generally 
Regarded as Safe by the FDA) til flere indsatspunkter for 
fjerkræbranchen i dag" tilføjer Meccia. "Vi er glade for 
at være en central del af et samarbejde, der proaktivt kan 
imødegå potentiel krydskontaminering under sekundær 
forarbejdning Uanset om det er relateret til at pateringer, 
fars, eller endda emballering af kød. Vi ser frem til at 
komme med nye innovationer og blive centralt placeret 
i branchens fokus på at forbedre fødevaresikkerheden for 
den amerikanske forbruger." UGA og CMS vil iværksæt-
te forsøg og eksperimenter med mange fra industrien som 
deltagere for at bidrage til at øge fødevaresikkerheden, 
der er afgørende for forbruget af fjerkrækød. Flere part-
nerskaber forventes inden for beslægtede områder såsom 
forarbejdningsudstyr og pakning. Resultaterne vil være 
tilgængelige for industrien og den øvrige offentlighed. 
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Amerikansk firma nægter at tilbagekalde
kyllingeprodukter 
VU Foods LLC, der har hovedkontor i Kansas City, 
Missouri, nægtede at tilbagekalde panerede kyllin-
geprodukter, der blev produceret uden inspektion, 
rapporterer US Department of Agriculture's Food 
Safety and Inspection Service (FSIS), der har udstedt 
en offentlig sundhedsalarm. 

"Problemet blev opdaget af staten Missouri, der 
bistået af politiet skaffede sig adgang til et lager, 
hvor de observerede, at der blev produceret kyllinge-
produkter uden myndighedernes inspektion" skriver 
FSIS i indberetningen. "Staten Missouri meddelte 
FSIS af anlægget opererer uden inspektion den 15. 
juli 2014. Samme dag begyndte staten Missouri at 
tilbageholde de panerede kyllingeprodukter, der var 
blevet produceret på anlægget, og FSIS begyndte at 
tilbageholde yderligere produkter den 17. juli 2014. 
FSIS udstedte en meddelelse om suspenderingen til 
VU Foods LLC, den 24. juli 2014."

FSIS tilbageholdt kyllingeprodukterne, og gen-
nemfører nu sammen med distributionscentre under-
søgelser for at få restaurant kunder til at returnere 
produkterne. Produkter, der er omfattet af sundheds-
alarmen, bærer virksomhedens nummer "P-45038" 
inde i USDA inspektionsmærke eller på etiketten. 
På nogle af etiketterne står der, at produkterne blev 
distribueret af Tact Foodservice eller US Foods. 
FSIS sagde, at produkterne blev sendt til forhandlere 
mærket "Kun til restauranter". 

FSIS siger, at de fortsætter deres undersøgelser, 
og at de er parate til at træffe yderligere foranstalt-
ninger eller udvide undersøgelsen, hvis der kommer 
nye oplysninger i sagen. 

MeatPoultry.com / jnl

Rusland truer med forbud mod amerikansk
fjerkrækød 
Den amerikanske eksport af fjerkrækød til Rusland 
kan være den seneste offer i en politisk fejde mel-
lem USA og Rusland. Spændingerne har været høje 
mellem de to lande på grund af konflikten i Ukraine 
og nedskydningen af Malaysia Airlines MH17 i det 
østlige Ukraine i sidste måned. 

Ruslands liste af restriktioner for handel med 
landbrugsprodukter er vokset til at omfatte korn, 
oksekød, frugt og Californiske pistacienødder, ifølge 
nyhedsrapporter. Handelsrestriktionerne er gengæl-
delse for sanktioner fra USA og EU.  Den 31. juli 
sagde den russiskes plantesundhedsmæssige og vete-
rinære tjeneste, at det opdaget tetracyclin, et antibio-
tikum, i fire ladninger af fjerkrækød fra USA. Kødet 
er produceret af Equity Group - Kentucky Division 

JCG Foods Georgia LLC og to fabrikker, der drives 
af Peco Foods Inc. De russiske myndigheder med-
delte "forstærket laboratoriekontrol" af fjerkræpro-
dukter, som er afsendt fra de virksomheder, der 
overtrådte reglerne." Eksport af fjerkrækød fra USA 
til Rusland er faldet i forhold til sidste år, bemærkede 
Joe Sanderson Jr., adm. direktør og bestyrelsesfor-
mand for Sanderson Farms, under Stephens Spring 
Investment Conference i juni. 

"Mængderne til Rusland er faldet med 34 %" 
sagde han. "Sidste år var Rusland den største impor-
tør. Nu er Mexico er nummer et, og Rusland er 
nummer fire. Så jeg tror, hvis de køber som normalt, 
ville vi opleve en stor efterspørgsel. Men nu siger vi 
i stedet, at det er passende." Sanderson tilføjede, at 
Rusland er "meget forsigtig og konservativ." 

MeatPoultry.com / jnl

Tidlig fodring af forældredyr til slagtekyllinger 
giver flere æg 
En undersøgelse blev udført for at evaluere betyd-
ningen af tidspunktet for fodring (kun kl. 8.00, 
dobbelt: 50 % kl. 08.00 og 50 % kl. 15.00, og kun 
kl 15.00) på kvaliteten af æggene fra forældresyr til 
slagtekyllinger. 

Forsøget omfattede 546 høner og 63 haner af 
afstamningen Cobb 500 i 28-40 ugers alderen. 
Den eksperimentelle design blev tilfældig med tre 
behandlinger og syv grupper med hver 26 høner og 
3 haner. 

Der blev målt på: total ægproduktion, bakte-
riologisk forurening af skallen (optælling af meso-
file bakterier og totalt antal coliforme bakterier) og 
rugeparametrene: klækkeprocent, klækkeprocent af 
befrugtede æg, fertilitet, embryonal dødelighed og 
ødelagte æg). For at evaluere fertilitet og rugepara-
metre blev der gennemført 13 ugentlige udrugninger. 

Det blev konstateret, at den samlede ægprodukti-
on var højere hos høns fodret kl. 8 og fodret to gange 
dagligt, end hos høns fodret kl. 15.00. Bakteriel 
kontaminering var ikke forskellig behandlingerne 
imellem. 

Klækkeprocent, fertilitet, forurenede og ødelagte 
æg blev ikke påvirket af forskellige fodringstider. 
Klækkeprocent af befrugtede æg var højere hos for-
ældredyr fodret kun kl. 8, end høns fodret to gange 
dagligt. Embryomortalitet for forældredyr fodret kl 
8 var lavest. Det kan konkluderes, at forældredyr 
fodret kl 15.00 producerede færre æg og høns fodret 
én gang om morgenen har lavere embryonal døde-
lighed. 
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Afsløring: Den britiske slagtekyllingebranches 
beskidte hemmeligheder 

•	 To tredjedele af de ferske kyllinger i super-
markederne i Storbritannien er forurenet med 
campylobacter 

•	 The Guardian’s artikel fik tre store supermar-
keder til at lave deres egne undersøgelser

•	 Regeringen skrotter planer om at offentlig-
gøre gode og dårlige leverandører

Tre af Storbritanniens førende supermarkeder har 
straks igangsat undersøgelser af deres leverandører 
af kyllinger efter en artikel i The Guardian afslørede 
et katalog af påståede mangler i hygiejnen i slagte-
kyllingeindustrien. 

Optagelser med skjult kamera, fotografisk doku-
mentation og oplysninger fra whistleblowers har 
afsløret, hvordan strenge hygiejnestandarder i bran-
chen, der skal forebygge forurening af kyllinger med 
den potentielt dødelige campylobacter bakterie, kan 
tilsidesættes på fabriksgulvet og på bedrifterne.

Specifikke hændelser, som har fundet sted inden-
for den sidste måned, omfatter et fabriksgulv over-
svømmet med kyllingeindvolde, hvor bakterierne 
kan spredes, slagtekroppe, der kommer i kontakt 
med arbejdstagernes støvler, og som lægges tilbage 
på produktionslinjen og andre dårlige rutiner for-
skellige steder i produktionskæden, der øger risikoen 
af spredning af campylobacter. Oplysningerne fik 
Tesco, Sainsbury og Marks & Spencer til i sidste 
uge at igangsætte akutte undersøgelser af deres kyl-
lingeleverandører.

Bekymringen er centreret om campylobacterbak-
terien, der ved sidste opgørelse var til stede i 2/3 af de 
ferske britiske kyllinger, der sælges i Storbritannien. 
Selvom campylobacterbakterien dræbes ved gen-
nemstegning, bliver omkring 280.000 mennesker i 
Storbritannien hvert år syge af den, og 100 menne-
sker menes at dø. Andelen af forurenede kyllinger er 
kendt for at være steget i det seneste årti. 

The Food Standards Agency (FSA) har imidlertid 
onsdag besluttet at skrinlægge et løfte om at offent-
ligøre supermarkeders og forarbejdningsvirksom-
heders andele af campylobacterpositive produkter. 
Den ændring kommer efter pres fra industrien og 
henvendelser fra ministerierne.

En kilde sagde, at de havde fået at vide, at pre-

mierministerkontoret havde udtrykt bekymring om 
formidling af resultaterne, fordi man frygtede, at 
oplysningerne kunne fremkalde en fødevarekrise 
svarende til den, der blev udløst i 1988, da den tidli-
gere konservative minister, Edwina Currie, advarede 
om, at de fleste af de britiske æg var forurenet med 
salmonella. 

The Guardian’s 
5 måneders under-
søgelse afdækkede 
en række påståede 
hygiejnebrud i kyl-
lingeindustrien. 

Beskyldningerne har rettet mistanke mod to af 
de største britiske fjerkræslagterivirksomheder, 2 
Sisters Food Group og Faccenda. Beskyldningerne 
vedrører to fabrikker, der ejes af 2 Sisters, der leve-
rer fersk kylling og kylling til færdigretter til Tesco, 
Asda, Sainsbury’s, Aldi, M & S og KFC samt gårde 
og et slagteri, der ejes af Faccenda, som leverer til 
Asda og Nando’s.

Beskyldningerne går ud på, at:
•	 Kyllinger, der falder på gulvet, er gentagne gange 

blevet lagt tilbage på produktionslinjen på to af 
2 Sisters fabrikker. Selskabet benægter, at dette 
nogensinde sker og siger, at alle kyllinger, der er 
faldet på gulvet, korrekt bortskaffes som affald. 

•	 Nedbrud på produktionslinjen førte til, at højri-
sikostoffer - fjer, tarme og indvolde - ved flere 
lejligheder lå spredt på gulvet i timevis, mens 
produktionen fortsatte på 2 Sisters’ fabrik i 
Wales. Selskabet siger, at de ikke stoppede den 
produktionslinje, fordi de tog hensyn til kyllin-
gernes velfærd, mens de ventede i kasser, inden 
de skulle slagtes.

•	 Et andet nedbrud førte til, at vandet i skoldetan-
kene på det samme slagteri ikke blev skiftet i tre 
dage, så omkring 250.000 kyllinger passerede 
gennem snavset vand efter slagtning. Selskabet 
siger, at dette var en isoleret hændelse, der kun 
varede én dag, og kimtallene blev kontrolleret og 
fundet acceptable. 

•	 Ifølge en whistleblower, der arbejder som fanger, 
blev reglerne for biosikkerhed, der skal stoppe 
spredningen af   campylobacter i kyllingestalde 
hos Faccenda, regelmæssigt ignoreret af arbej-
dere, da han var ansat der. Faccenda siger, det 
er ikke sandt, og at de har investeret kraftigt i en 
veluddannet og motiveret arbejdsstyrke.
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Campylobacterforurening har plaget fjerkræindu-
strien i mere end et årti og er blevet værre i perio-
den.

FSA beordrede nye test for campylobacter på 
grund af bekymringer over, at der ikke havde været 
nogen forbedringer i andelen af positive flokke. 
Resultaterne skulle foreligge i juni og så sent som i 
marts lovede FSA’s adm. direktør, Catherine Brown, 
offentligt at gå videre med ”stålsat beslutsomhed” på 
trods af pres fra industrien. 

Onsdag bad Brown bestyrelsen i FSA om at 
omgøre den tidligere beslutning om at offentliggøre 

campylobacterresultater for navngivne supermarke-
der og forarbejdningsvirksomheder hvert kvartal. 
Bestyrelsen fik oplyst, at der nu var bekymringer, der 
ikke have været nævnt tidligere, at prøvens størrelse 
i et kvartal ikke var stort nok til at være statistisk 
sikker.

Brown insisterede på, at truslen om at offent-
liggøre campylobacterresultaterne for første gang 
havde fået supermarkederne og fjerkræslagterierne 
til at tage FSA’s bekymring for campylobacterfor-
ureningen alvorligt, men hun sagde, at branchen 
endnu ikke havde foretaget de ændringer i produkti-

Detailhandelens svar på beskyldningerne i artiklen

Marks & Spencer
”Vi tager fødevaresik-
kerheden meget alvor-
ligt og auditerer regel-
mæssigt alle vores leverandører for at sikre, at 
de opfylder vores strenge krav. Vi tolererer ikke 
nogen påståede overtrædelse af vores standarder, 
og har øjeblikkeligt iværksat en undersøgelse.”  
”Vi har ydet rådgivning til kunder, lanceret en 
ny emballage til kylling og finansieret forsøg og 
projekter om reduktion af campylobacter.”

Asda
Asda siger, at de får 
deres kyllingeleveran-
cer fra Faccenda og 
fra 2 Sisters fabrik i Llangefni. Supermarkedet 
siger, at de ikke får leveret fra 2 Sisters’ fabrik i 
Scunthorpe. 
Asda henviste os til fjerkræslagteriselskaberne.

Tesco
”Vores første prio-
ritet er at levere 
sikre fødevarer, så vi tager disse beskyld-
ninger om dårlig praksis meget alvorligt, og 
har øjeblikkeligt iværksat en undersøgelse.”  
”Kunderne kan være sikre på, at vi gennemfører 
vores egne strenge kvalitetskontrol af ferske kyl-
lingeprodukter modtaget fra vores leverandører, 
før de placeres på hylderne, så vi kan være sikre 
på, at de lever op til vores meget høje krav til 
kvalitet og fødevaresikkerhed.”

Sainsbury’s
”Vi er ved at undersøge 
disse påstande mod 2 
Sisters.” 

Nando’s
Restaurantkæden siger, 
at de kræver en meget 
høj standard for kyllin-
gevelfærd og hygiejne 
fra deres leverandører 
af fjerkræ, og at de er overbeviste om, at 
deres leverandører deler de samme værdier.  
”Alle vores kyllinger er produceret efter standar-
derne i Red Tractor. Vi er overbeviste om, at de 
er opdrættet på en ansvarlig måde og med al den 
omhu, som vores loyale kunder forventer af os” 
sagde Nando’s.

Aldi
”Vi tager altid påstande som 
disse meget alvorligt. Aldi 
samarbejder med vores leve-
randører for at sikre, at de 
høje standarder, vi forventer, 
bliver overholdt. Hvad, leve-
randørerne leverer, overvåges på en række for-
skellige måder, herunder anmeldte og uanmeldte 
auditeringer. Vi har diskuteret disse påstande 
med vores leverandører for at sikre, at vores 
strenge procedurer for test og kvalitetskontrol 
overholdes.”

KFC
”Fødevaresikkerhed er af den 
største betydning for KFC og 
vi køber ferske kylling fra fire veletablerede bri-
tiske leverandører, som vi har tillid til, herunder 
2 Sisters i Scunthorpe, men vi får ikke leverancer 
fra deres fabrik i Llangefni. Alle vores leveran-
dører auditeres uafhængigt, og i betragtning af 
den alvorlige karakter af påstandene forfølger vi 
sagen direkte med 2 Sisters, der har igangsat på 
en tilbundsgående undersøgelse.”
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onen, der er nødvendige for at reducere forekomsten 
af campylobacter på nogen skala. 

”Tiden er kommet for alle til at finde ud af, hvor-
dan de finder penge til at foretage de nødvendige 
ændringer på produktionslinjerne” fortalte hun på 
mødet. 

De otte medlemmer af bestyrelsen var uenige 
om forslagene, og det gav formanden Tim Bennett, 
tidligere præsident for National Farmers’ Union, 
mulighed for at bruge sin afgørende stemme til at 
omstøde planerne om at offentligøre resultaterne pr 
virksomhed i øjeblikket. De kigger på særskilte for-
slag til hurtigst muligt at øge testningen af kyllinger 
solgt i detail. 

Steve Wearne, politisk direktør i FSA, sagde 
forud for bestyrelsesmødet: ”Andre ministerier har 
viderebragt deres bekymringer til os, og det er de 
samme som dem, vi har hørt direkte fra detailhande-
len og producenter. Vi lader ikke industrien hoppe af 
krogen. Vi vil offentliggøre alle resultaterne, når vi 
har gennemført undersøgelsen næste sommer. Hvis 
vi offentliggør resultaterne stykvis, kan andre men-
nesker drage uberettigede konklusioner fra ufuld-
stændige data, og vi ønsker ikke, at forbrugerne 
vildledes eller forvirres.”

Erik Millstone, professor i fødevaresikkerhed ved 
Sussex University, fordømte bestyrelsens beslutning. 
”I de sidste par år har FSA været under et stort pres 
fra regeringen og fødevareindustrien for at sikre, at 
det kun udsender beroligende budskaber, og især at 
de ikke skulle sige noget, der kunne fremprovokere 
nogen ’fødevareforskrækkelse ’” sagde han. ”Men 
FSA blev skabt for at beskytte forbrugerne, ikke for 
at beskytte fødevareindustrien eller for at give mini-
strene en stille tid. Denne afgørelse viser, at FDA’s 
uafhængighed er helt illusorisk.”

Richard Lloyd, adm. direktør for Which? sagde: 
”The Guardian’s undersøgelse giver anledning til 
alvorlig bekymring, Bekæmpelse af campylobacter 
skal have langt større prioritet for supermarkeder og 
deres leverandører, for campylobacter er ansvarlig 
for tusindvis af tilfælde af madforgiftning og forår-
sager 100 dødsfald om året. Det er derfor skuffende, 
at FDA alligevel ikke vil offentliggøre de kvartals-
vise data om niveauet af campylobacter i supermar-
kedernes kyllinger, når det klart er i offentlighedens 
interesse at gøre det. FDA skal sætte forbrugerne 
først og arbejde med mere åbenhed end dette.”

Historien om campylobacter
Selv om offentligheden for det meste ikke er klar 
over det, har omfanget af campylobacterforurening 
og antallet af mennesker, det bliver syge hvert år, 
været velkendt blandt branchens chefer, detailhande-
lens direktører og embedsmænd i mere end et årti. De 
årlige udgifter for samfundet er på hele 900 mio. £ 
(ca. 8,5 mia. kr.), hvilket gør et betydeligt indhug i de 

3,3 mia. £ (ca. 31,1 mia. kr.), som slagtekyllingebran-
chen hævder at bidrage med til Storbritanniens BNP. 
Op til 80 % af campylobacterinfektionerne skyldes 
forurenet fjerkræ. 

De punkter i produktionskæden for kyllinger, 
hvor der forekommer forurening, er klart forstået, 
men i løbet af det seneste årti er billedet blevet 
værre. I 2003 rapporterede FSA, at 56 % af kyllin-
gerne i detail var forurenede. I 2008 var det steget 
til 65 %. 

Beslutningen om at lade være med at offentlig-
gøre andelen af forurenede kyllinger pr supermarked 
og pr slagteri er ærgerlig. Indsatsen er høj - forbru-
gerne er tilbøjelige til at fravælge fjerkrækød i super-
markeder med de værste tal. En oprydning vil kræve 
penge, siger eksperterne, og fjerkrævirksomhederne 
og supermarkedskæderne er fastlåst af en økono-
misk struktur i deres egen beslutningsproces i deres 
kapløb om at producere den billigst mulige kylling.

Campylobacter er den mest almindelige madforgiftning i 
Storbritannien.

På slagteriet
The Guardian har undersøgt de svage led i kyllinge-
kæden ved at indsamle materiale med skjult kamera, 
fotografisk dokumentation og whistleblowers. 

Bare i sidste måned - på en ikke atypisk dag, 
ifølge kilder - på et stort kyllingeslagteri i Anglesey, 
der ejes af Storbritanniens største fjerkrævirksom-
hed, 2 Sisters Food Group, blev noget af problemets 
art afsløret. Tesco, M & S og Asda er blandt de 
kunder, der får kylling til færdigretter leveret fra 
denne fabrik.

Pumpesystemet var brudt ned igen, og den kanal, 
der skulle fjerne indvolde fra de titusinder af kyl-
linger, som slagtes og forarbejdes hver dag efter 
supermarkedernes ordrer, var spoppet i en læn-
gere periode. Tarme og indvolde, der var udtaget, 
hobede sig op for til sidst at danne en blodig bunke 
højrisikostoffer. Gulvet omkring var vådt af blod. 
Campylobacter findes i tarmsystemet og gødningen 
fra kyllingerne, og udtagningen er et af de centrale 
punkter i forarbejdningskæden, hvor der forekom-
mer forurening. ➝
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Fjerkræaffald hober sig op under en fejl i pumpesystemet på 2 
Sisters slagteri i Anglesey

”Det er utroligt, og det skal bare 
ikke have lov til at ske” sagde 
Ron Spellman, generaldirektør 
for EWFC, som repræsenterer 
kødinspektører i hele EU, da vi 
viste ham billederne The Guar-
dian havde fået af hændelsen, 
der havde været beskrevet for os. 
Spellman var en fjerkræinspektør 
i 12 år.

”De bør stoppe den linje og rydde op. Men det 
koster penge, og processen kører generelt så hårdt 
og hurtigt, at hvis en linje er nede for længe, har de 
ikke tid til at opfylde deres supermarkedsordrer. Og 
hvis de ikke opfylder ordren, mister de kontrakten.”

Efter Spellman opfattelse er de lave priser er 
en central del af problemet. ”Supermarkederne har 
deres del af ansvaret, fordi de presser hårdere og 
hårdere på prisen. Der er denne opfattelse af, at 
supermarkederne på eller anden måde holder bran-
chen ærlig og hygiejnisk, men hvad, vi har set, er, at 
det ikke virker” sagde han.

Moderne fjerkræslagtning er en produktionslin-
jeforretning. Kyllingerne hænges op med hovedet 
nedad på et transportbånd af kæder i begyndelsen af   
slagteriet og bliver på en slags fødevaresamlebånd 

kørt problemfrit gennem alle faser fra slagtning til 
vask, nedkøling, opskæring og pakning ved høje 
hastigheder. Store slagterier kører typisk linjer med 
en hastighed på 185-195 fugle i minuttet eller næsten 
12.000 i timen.

På udtagningsbåndet bliver indvoldene taget ud af 
en automatisk metal hånd. Dagens kyllinger er avlet 
til at vokse hurtigt til en standardvægt på 4 lbs (1,8 
kg) på seks uger, men som produktionsenheder er de 
ikke helt så ensartede som bildele. Hvis maskinen 
ikke justeres til de forskellige størrelser på kyllinger-
ne, efterhånden som de kommer, kan metalhånden 
sprænge indvoldene, og derefter kan eventuelle cam-
pylobacterbakterier automatisk sprede sig til kylling 
efter kylling. Justering af maskinerne eller stop af 
linjen for at rydde op tager tid og koster penge.

På en anden lejlighed i sidste måned på den 
samme fabrik var arbejdere vidne til et andet ned-
brud. Arbejderne siger, at disse nedbrud sker regel-
mæssigt. Denne gang var det pumpen, der skal fjerne 
fjerene fra plukkemaskinen.

Plukkemaskiner er et andet højrisikopunkt for 
campylobacterinfektion. Slagtede kyllinger passerer 
først gennem et skoldekar med varmt vand for at 
løsne fjerene og derefter gennem en serie af snur-
rende gummifingre, der trækker fjerene ud. Fjerene 
selv kan være forurenet med afføring, fingrene tryk-
ker på kyllingerne og kan presse mere gødning ud, 
og fingrene kan blive fyldt med bakterier.

I den dampende atmosfære kan campylobacter 
fra fjerene også blive luftbårne. Fjernelse af fjerene 
straks gennem drænene er en vital del af fødevare-
sikkerheden, men de beviser, vi fik, antyder, at de 
havde hobet sig op i timevis, mens produktionen fik 
lov til at fortsætte på fabrikken i Anglesey. 

På tværs af branchen bliver vandet i skoldekar-
ret generelt kun skiftet en gang om dagen, så det 
kan ved slutningen af   et skift blive til en suppe af 
kyllingemøg og snavs. Det plejede at være et høj-
risikopunkt, men vandet holdes nu varmt nok til at 
dræbe bakterier. Skummet, der dannes på toppen, er 

Ron Spellman

Skoldetankene til venstre med kyllingeaffald på gulvet.
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imidlertid køligere, og ifølge Spellman kan bakterier 
overleve her, og hver kylling passerer gennem det på 
den videre vej gennem fabrikken.

På fabrikken i Anglesey fortalte kilder os om en 
hændelse i sidste måned, da der var et andet nedbrud. 
De sagde, at skoldekarret var blevet efterladt urenset 
i to nætter, så i tre dage var mere end 250.000 kyllin-
ger blevet skoldet i det samme beskidte vand.
Vores kilder har fortalt os, at ledere er blevet gjort op-
mærksom på disse forskellige nedbrud, men de sagde, 
at linjerne skulle holdes kørende, fordi de skulle nå at 
opfylde målene. 

Vi spurgte 2 Sisters, hvorfor linjerne ikke var 
blevet stoppet for rengøring, når disse nedbrud fandt 
sted. Selskabet fortalte os, at selskabet og dyrlægerne 
måttet træffe svære beslutninger, når der var nedbrud 
i udtagningen, plukkeren og skoldekarret på linjen. 
Disse krævede en afvejning af risikoen for forurening 
mod kyllingernes velfærd, men de venter i kasser, 
inden de skal slagtes.

Selskabet nægtede, at skoldekarret havde været 
urenset over tre dage i produktionen, og de sagde, at 
det var en isoleret hændelse, som kun varede en dag, 
og at kødet var testet for kimtal på det tidspunkt og 
fundet acceptabelt.

2 Sisters købte fabrikken i Anglesey sidste år, da 
det overtog de   britiske operationer i den hollandske 
fjerkrægruppe Vion. På trods af at være en af   de stør-
ste kødforarbejdningsvirksomheder i Europa havde 
Vion besluttet at forlade det britiske marked helt efter 
flere år med ekstremt hårde konkurrenceforhold.

Industrien kører med små marginaler fra 
detailhandlerne og de vigtigste fastfood kæder. 
Realiseringen af   et overskud er afhængig af at kunne 
behandle meget store mængder. Der har drevet ikke 
blot hastigheden på   produktionslinjerne op, men også 
koncentreret ejerskabet på få virksomheder. Kun fire 
virksomheder tegner sig for størstedelen af   det briti-
ske marked.

De påståede gentagne brud på god hygiejne på 
fabrikken i Anglesey synes dramatiske, men vores 
undersøgelser har fundet problemer andre steder, og 
det kan være en del af forklaringen på den stigende 
campylobacterforurening af vores kyllinger.

Vi havde fået at vide fra flere kilder på flere 
forskellige fabrikker, at en af   grundene til, at ande-
len af campylobacterforurenede kyllinger forbliver 
vedholdende højt, var, at der i hele branchen var en 
kløft mellem virksomhedernes politikker for god 
hygiejne og deres auditeringssystemer, og de   faktiske 
forhold på fabriksgulvet under lange skift og intens 
produktion.

Vores reporter gik undercover for at lede efter et 
job på et kyllingeslagteri for at finde ud af, hvordan 
det hang sammen. Han fandt et job på 2 Sisters fjer-
kræslagteri i Scunthorpe. Dette slagteri leverer bl.a. 
til Tesco, Sainsbury’s, KFC og Aldi.

Han så slagtekroppe med spor af gødning, der var 
nået igennem til pakning til salg. Kilder i branchen 
med ekspertise i fødevaresikkerhed har fortalt os, at 
dette er almindeligt på tværs af branchen, og at det er 
umuligt at undgå, når systemet fungerer, som det gør 
i dag. 2 Sisters siger, at denne påstand ikke ”afspej-
ler virkeligheden”, og at selskabet med hensyn til 
forurening af slagtekroppen har strenge kontroller, 
der vil fjerne forurenede kyllinger eller udskæringer 
fra kæden.

De ansatte er uddannet til at kassere alt kød, der 
falder på gulvet, hvor den kunne blive forurenet, 
men vores reporter så gentagne gange personale 
blive beordret til at samle det op og lægge det tilbage 
på produktionslinjen.

I en næsten grotesk episode blev en slagtekrop, 
der var faldet på gulvet, kørt over af en ansat, der 
skubbede en vogn af kasser, før vores reporter så det, 
for så at blive lagt tilbage på båndet af en supervisor, 
som derefter tørrede sine hænder af i kitlen i stedet 
for at vaske dem. Vi ved ikke, hvor kyllingen endte. 
Han fik at vide, at den skulle til Birmingham, hvor 
selskabet har en anden fabrik, der afbener kyllinger 
og videreforarbejder dem.

Jamie Pritchard arbejdede som udskærer ved 2 
Sisters’ fabrik i Anglesey sidste år, inden han fik job 
i et andet selskab indenfor kødbranchen. Han siger, 
at han, mens han var ansat, også oplevede ansatte 
samle kyllinger op fra gulvet og lægge dem tilbage 
i produktionen i stedet for at smide dem i skralde-
spande. Han siger også, at når auditørerne var til 
stede, så skete det aldrig, og hastigheden på båndet 
blev sat ned.

”Hvis fabrikken blev auditeret skulle alting være 
helt perfekt. Produktionslinjen ville køre med den 
korrekte hastighed. Slagtekroppene ville være rene, 
og der ville være nogen gødningsrester på, men på 
de dage, hvor der ikke var en auditering, ville tin-
gene hober sig op og falde ned på gulvet. Hvis der 
var en gæst, ville du blive bedt om at smide disse 
kyllinger i skraldespanden ’for uegnet til konsum’. 
Men på dage, hvor der ikke var en auditering, skulle 
vi dybest set bare tørre dem af og sætte dem tilbage 
på linjen.”

Spellman siger efter en gennemgang af optagel-
serne af hændelserne på fabrikken i Scunthorpe for 
os, at håndteringen af hændelserne var uacceptabel. 
Disse hændelser, siger han han, tyder på en kultur på 
fabrikken, hvor man er ligeglad med, at man produ-
cerer fødevarer.

2 Sisters benægter, at dette kunne være sket. 
Selskabet siger, at det havde strenge procedurer for 
håndtering kød, der falder på gulvet, og kun ansatte, 
der er uddannet til at håndtere affald, er bemyn-
diget til at håndtere det, så det går aldrig til kon-
sum. I en erklæring siger selskabet: ”De påstande 
omkring vores fabrikker i Scunthorpe og Llangefni 
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(Anglesey) er usande, vildledende og upræcise. 
Begge steder er certificeret efter British Retail 
Consortium klasse »A« Food Standards baseret på 
en række anmeldte og uanmeldte besøg. Derudover 
har vi og vores kunder foretaget en række auditerin-
ger af vores aktiviteter. Ingen af   disse auditeringer 
har afdækket nogen svigt i vores hygiejnestandarder 
eller fødevaresikkerhed.

”Vores fabrik i Scunthorpe har allerede over-
gået FSA-2013 målsætninger om at reducere cam-
pylobacterniveauet og fortsætter med at arbejde hen 
imod 2015-målet. Vi har været rost som førende 
indenfor sektoren af FSA. ”

Vi spurgte firmaet, hvad deres campylobacter 
resultaterne var. De oplyste, at 61 % af kyllingerne 
fra Scunthorpe i FSA-undersøgelsen blev testet 
positiv for campylobacter. De tilføjede, at 37 % var 
forurenet i middel grad, og 2% var stærkt forurenet. 
På tværs af virksomheden blev 19 % af kyllingerne 
fra 2 Sisters fundet stærkt forurenet, fortalte kom-
munikationsdirektør Nick Murray os.

Primærproduktionen
Problemet med campylobacter starter endnu tidligere 
i kæden. En af de vigtigste risikofaktorer er på be-
driften.

Konventionelle kyllinger opdrættes på store indu-
strielle bedrifter, hvor der i en stald opdrættes op til 
40.000 kyllinger pr rotation, og det tager omkring 42 
dage at nå den ønskede slagtevægt. For at maksimere 
afkastet af den investerede kapital, er det alminde-
lig praksis at overbelægge staldene med kyllinger 
ved begyndelsen af rotationen og derefter sende et 
hold fangere ind for at tynde ud blandt kyllingerne, 
så resten af kyllingerne netop har plads nok for at 
opfylde reglerne om belægningsgrad, efterhånden 
som de vokser til fuld slagtevægt. Hver fugl har min-
dre gulvplads end størrelsen på   et A4-ark.

Når et hold af fangere tager fra farm til farm og 
fra stald til stald, er der en stor risiko for kryds-
kontaminering og flokke, der bliver inficeret med 
campylobacter. 

Strenge regler for biosikkerhed formodes at mind-
ske risikoen, og der er indført ekstra foranstaltninger 
i de sidste par år. Ved udgangen af 2013 havde 
de kun haft ringe effekt, ifølge en FSA rapport. 
Forskerne har mistanke om, at reglerne ikke blev 
fulgt konsekvent af producenterne.

Paul Sadler var ansat ved Faccenda, en anden 
af   de store britiske fjerkræslagterikoncerner, hvis 
kunder omfatter Asda og Nando’s. Sadler arbejdede 
som kyllingefanger i næsten 15 år, indtil han forlod 
jobbet sidste år. 

Sadler hævder, at de på papiret strenge rutiner var 
behæftet med fejl og ofte blev omgået.

”Hvad angår biosikkerhed, snakker de folk efter 
munden. De forsøger at overbevise andre om, at de 

følger lovgivningen eller god praksis snarere end at 
gøre det. For eksempel har de baljer med desinfice-
rende væske uden for hver stald, som hver fanger i 
princippet skal dyppe deres støvler i, før de går fra 
den ene stald til den anden. Problemet var, at bal-
jerne var der, men ingen brugte dem. ”

The Guardian har fået fat i interne dokumenter fra 
Faccenda, der viser, hvordan leverancer af kyllinger 
kan overstige kapaciteten på slagteriet, og hvordan 
nogle kyllinger bliver efterladt i kasserne natten 
over. FSA har identificeret stress under transport 
som et risikopunkt for spredning af campylobacter, 
fordi kyllingerne klatter mere og dermed spreder 
bakterierne.

Levende kyllinger transporteres typisk i kasser.

Faccenda siger, at man aldrig har til hensigt at gøre 
dette, men at man 11 gange i år har efterladt nogle 
kyllinger natten over på grund af mekaniske proble-
mer. Kyllingerne blev dog slagtet inden for 12-timers 
fristen, siger firmaet.

Faccenda fortalte os, at påstandene om biosik-
kerhed var usande, og at selskabet havde investeret 
kraftigt i gode lønninger og god uddannelse for 
at sikre, at personalet var meget motiverede for at 
følge reglerne. Selskabet tilføjede, at det spillede 
en ledende rolle i bekæmpelsen af   campylobacter i 
tæt samarbejde med FSA, og at de havde investeret 
mere end 1 mio. £ (ca. 9,3 mio. kr.) i projekter for at 
reducere forekomsten af campylobacter.

Vi bad Faccenda om at måtte se campylobacter-
resultater fra FSA, men de sagde, at de endnu ikke 
havde fået dem. Supermarkederne og restaurant-
grupper fortalte os, at de tager campylobacter og 
hygiejne meget alvorligt, og at de ville undersøge 
vores resultater.

Så sent som i marts sagde bestyrelsen i FSA, at 
campylobacter var deres topprioritet. Dengang var 
det helt klart, at forbrugerne havde ret til at vide 
hvilke supermarkeder og forarbejdningsvirksomhe-
der, der havde de værste forureninger, så de kunne 
stemme med fødderne og handle andetsteds. Steve 
Wearne, politisk direktør i FSA, fortalte os, at offent-
liggørelse af testresultaterne var nødvendig for, at 
branchen ville tage problemet med campylobacter-
forurening og FSA alvorligt. ➝
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Vi spurgte ham, hvorfor FSA nu vil lade indu-
strien hoppe af krogen. 

”Andre ministerier har viderebragt deres bekym-
ringer til os, og det er de samme som dem, vi har hørt 
direkte fra detailhandelen og producenter. Vi lader 
ikke industrien hoppe af krogen. Vi vil offentliggøre 
alle resultaterne, når vi har gennemført undersøgel-
sen næste sommer. Hvis vi offentliggør resultaterne 
stykvis, kan andre mennesker drage uberettigede 
konklusioner fra ufuldstændige data, og vi ønsker 
ikke, at forbrugerne vildledes eller forvirres.”

Regeringen ved hvilke supermarkeder, der har 
mest campylobacterforurenet fjerkræ, men vi holdes 
fortsat i uvished trods det faktum, at to ud af hver tre 
kyllinger, vi køber, stadig kan gøre os syge.

Richard Lloyd, adm. direktør for Which? sagde: 
”The Guardian’s undersøgelse giver anledning til 
alvorlig bekymring, Bekæmpelse af campylobacter 

skal have langt større prioritet for supermarkeder og 
deres leverandører, for campylobacter er ansvarlig 
for tusindvis af tilfælde af madforgiftning og forår-
sager 100 dødsfald om året. Det er derfor skuffende, 
at FDA alligevel ikke vil offentliggøre de kvartals-
vise data om niveauet af campylobacter i supermar-
kedernes kyllinger, når det klart er i offentlighedens 
interesse at gøre det. FDA skal sætte forbrugerne 
først og arbejde med mere åbenhed end dette.”

Artiklen er publiceret på theguardian.com den 23. 
juli 2014, hvor der også er link til nogle de videoer 
og billeder, som artiklen er baseret på: 
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/23/-
sp-revealed-dirty-secret-uk-poultry-industry-chick-
en-campylobacter 

jnl

Britiske fjerkræslagterier benægter
forseelser 
En undersøgelse af avisen The Guardian i 
Storbritannien hævder, at mangler i fødevaresikker-
heden på fjerkræslagterier og forkert håndtering på 
farmene har bidraget til højere niveauer af campylo-
bacterforurening i Storbritanniens fjerkræprodukter. 
Avisen undersøgelser er offentliggjort i artiklen, 
’Poultry industry’s dirty secret’ (se efterfølgen-
de), omfatter videooptagelser og fotos optaget med 
skjult kamera samt oplysninger fra informanter. The 
Guardian siger, at undersøgelsen viste, hvordan stan-
darderne for fødevaresikkerhed, der tager sigte på at 
forebygge campylobacterforurening, kan omgås på 
slagterier og farme. 

Påstande om mangler i fødevaresikkerheden er rettet 
mod Faccenda Foods og 2 Sisters Food Group, to 
af de største britiske slagtekyllingeslagteriselskaber. 
The Guardian hævder, at kyllingekroppe, der falder 
på gulvet, bliver lagt tilbage på produktionslinjen; 
nedbrud i udtagningsudstyret førte til ophobning 
af slagteriaffald på fabriksgulvet, og beskidt vand i 
skoldekar blev ikke udskiftet i flere dage. 

Efter offentliggørelsen af artiklen har 2 Sisters 
udstedt et detaljeret svar på de konkrete påstande 
(se nedenfor). 

Faccenda Foods benægtede også alle påstande om 
brud på gældende regler.

Meatpoultry.com / jnl

Campylobacter.
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2 Sisters Food Group svar på 
The Guardian specifikke påstande 
(A) Campylobacter 
Vi er fuldt ud klar over, at campylobacter madforgift-
ning er et problem for branchen og en, der skal gøres 
noget. Vi er fortsat på forkant med branchens initia-
tiver med henblik på at reducere antallet af sager. I 
november 2013 lancerede vi Storbritanniens største 
uafhængige undersøgelse af campylobacter nogen-
sinde. Undersøgelsen koster 6 mio. £ (ca. 56,5 mio. 
kr.) og indsamler data fra 124 mio. kyllinger. Denne 
undersøgelse er blevet rost af FSA som værende føre-
nde indenfor branchen. 

Campylobacter anerkendes i hele branchen som et 
problem. Det er ikke specifikt for os. En nylig FSA 
pilotundersøgelse i detailhandelen viste, at fabrikken 
i Scunthorpe langt havde overhalet FSA’s 2013-mål 
for forureninger. 

Alle vores slagterier og forarbejdningsanlæg er 
underlagt en streng ekstern revision tidsplan både 
anmeldte og uanmeldte fra alle de store detail-
kæder samt fra Environmental Health Officer og 
Food Standards Agency (FSA)” siger virksomheden. 
”Desuden foretages der på hver fabrik en årlig 2-3 
dages audit, som bliver foretaget af British Retail 
Consortium. Formålet med disse auditeringer er at 
vurdere, om fabrikken overholder gældende love 
samt reglerne for fødevaresikkerhed og kvalitet.”

Selskabet tilføjer, at ”der er på intet tidspunkt 
rejst kritik af fødevaresikkerheden, og vi arbejder 
hele tiden at forbedre vores systemer og processer 
med henblik på at opfylde de strenge krav fra vores 
kunder. 

(B) Hygiejne 
Overtrædelse af hygiejneregler 
Denne påstand er forkert. På fabrikken i Scunthorpe 
er der strenge procedurer vedrørende kød-håndtering, 
og alle fastansatte og nye medarbejdere (både på fuld 
tid og vikarer) er blevet instrueret i disse. Disse pro-
cedurer sikrer, at eventuelle kød eller kødprodukter, 
der kommer i direkte berøring med gulvet, bortskaf-
fes som kategori 2 og 3 affald, dvs. ikke egnet til 
konsum. 

Kun ansatte, der er uddannet til at håndtere affald, 
har tilladelse til at håndtere kød, som er faldet på 
gulvet. De har ikke på noget tidspunkt kontakt med 
kød, kødprodukter eller ingredienser, der er bestemt 
til konsum. 

Ud fra videoen i artiklen kan man ikke afgøre hæn-
delsen, og den viser ikke, om den uerfarne undercover 
reporters påstande (at kylling fra gulvet blev forarbej-

det til konsum) er korrekte. Vi har bedt Guardian om 
at frigive deres optagelser og detaljer om den påstå-
ede hændelse, men de har afvist at gøre det. 

Skoldetanke / Plukker 
Artiklens påstande om ”skolde tanke ... ikke renses 
i tre dage” er forkert. Dette var en isoleret begiven-
hed, som kun varede én dag. Sagen blev håndteret af 
fabrikkens ansatte, og alt skete med embedsdyrlæ-
gens fulde opbakning. Skoldekarret opererer som et 
opstemnings-system, hvilket betyder, tankene kon-
stant genopfyldes med frisk vand. Skoldekarret blev 
renset den følgende aften i overensstemmelse med 
den normale tidsplan. Denne beslutning var risiko-
vurderet og valideret af mikrobiologiske test den 26. 
juni 2014 efter den pågældende hændelse. testresul-
taterne bekræftede, at der ikke var nogen problemer. 

Desuden blev denne beslutning ikke taget uden, at 
andre faktorer var overvejet omhyggeligt. Ledelsen 
på fabrikken (herunder embedsdyrlægen) måtte afve-
je risici mod de potentielle velfærdsproblemer, der 
ville opstå for 10.000 kyllinger, hvis linjen var blevet 
stoppet. Disse kyllinger var ankommet til slagteriet 
og ventede på at blive slagtet. Ved at forlænge deres 
ventetid ville vi have overtrådt vores dyrevelfærds-
politik. 

De billeder og optagelser, der indgår i artiklen, 
er meget følelsesladede, men afspejler ikke (og kan 
ikke afspejle), hvordan hændelserne blev håndteret 
på det pågældende tidspunkt. 

(C) Whistleblowers & The Guardian’s metoder 
Vi ha en politik om åbenhed og samarbejder med 
engagerende grupper såsom lokale myndigheder 
og medierne for at sikre, at de fremmer, hvad, vi 
mener, er den bedste praksis inden for branchen. 
Faktisk er The Guardian tidligere blevet inviteret til 
at besøge en af   virksomhedens fabrikker i 2010 The 
Guardian valgte ikke at tage imod tilbuddet, og de 
har heller ikke anmodet om at besøge fabrikkerne i 
enten Scunthorpe eller Llangefni med henblik på at 
undersøge de faktiske forhold korrekt og fair forud 
for denne artikel. Vi har heller ikke fået mulighed for 
at gennemgå eventuelle fotografier, film eller doku-
menter, som The Guardian hævder at have, der kan 
støtte deres påstande. Havde vi haft denne mulighed, 
ville vi have været i stand til yderligere at forklare til 
The Guardian, hvor deres konklusioner og påstande 
var forkerte.

2 Sisters Food Group / jnl
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Juridisk kamp lurer i Vermont 
I forbindelse med at staten Vermont er på nippet til at 
vedtage en lov om mærkning af fødevarer og drikke-
varer, der indeholder gensplejsede ingredienser, står 
grupper i kø for at teste gyldigheden af loven i retten. 
Senatet i Vermont vedtog den 15. april loven, H.B. 
112, ved en afstemning med 28 for og 2 imod, og 
Repræsentanternes Hus vedtog lovforslaget, som var 
ændret af Senatet den 23. april ved en afstemning 
med 114 for og 30 imod. 

Fortalere for mærkningsordningen var ekstatiske, 
men loven, hvis krav vil træde i kraft den 1. juli, 2016, 
kan stå over for juridiske udfordringer. Lovforslaget 
fra Vermont har også forstærket fødevareindustrien 
bestræbelser på at sikre, at den føderale lovgivning 
forsvarer Food and Drug Administrations (FSA) 
myndighed til at afgøre, under hvilke betingelser 
gensplejsede fødevarer kan være forpligtede til at 
bære mærkning, for at foregribe eventuelle love om 
mærkningskrav vedtaget af de enkelte stater. 

Govenor Shumlin efterlod ingen tvivl om hans 
intention om at underskrive HB 112. 

"Jeg er stolt af Vermont for at være den første 
stat i nationen til at sikre, at beboerne i Vermont får 
at vide, hvad der er i deres mad" sagde guvernøren. 
"Lovgiverne har talt højt og tydeligt gennem proces-
sen omkring dette lovforslag. Jeg er helt enig med 
dem og ser frem til at underskrive dette lovforslag 
og gøre det til lov."

Lovgivningen i Vermont svarer til de mærknings-
ordninger for gensplejsede fødevarer, som vedtaget 
i to andre nordøstlige stater, Connecticut og Maine, 
men med en afgørende forskel: Den indeholdt ingen 
"Trigger klausul". Lovene i Maine og Connecticut 
siger, at deres mærkningskrav ikke ville blive udløst 
før et vist antal nabostater vedtager lignende love. 
Vermontudgaven indeholdt ingen sådan bestem-
melse. 

H.B. 112 kræver, at fødevarer, der produceres 
eller fremstilles helt eller delvist via gensplejsning 
og udbydes til salg i Vermont, skal mærkes. 

I tilfælde af emballerede rå landbrugsråvarer, 
vil producenten, hvis varen udbyder til detailsalg, 
være forpligtet til at mærke pakken med de klare og 
iøjnefaldende ord "fremstillet med gensplejsning." I 
tilfælde af et råt landbrugsprodukt, der ikke er pak-
ket separat, er detailhandleren forpligtet til at skrive 
en etiket, der vises på hylden eller kassen i butikken 
således, at varen står til salg med ordene "fremstillet 
med gensplejsning." 

I tilfælde af forarbejdede fødevarer, som indehol-
der et eller flere genmodificerede produkter, er fabri-
kanten forpligtet til at mærke emballagen, i hvilken 
den forarbejdede fødevarer udbydes til salg med 

ordene: "delvis produceret med gensplejsning", "kan 
være produceret med gensplejsning," eller "fremstil-
let med gensplejsning."

H.B. 112 siger også, at en producent af en føde-
vare fremstillet helt eller delvist ved hjælp af gen-
splejsning ikke må mærke produktet på emballagen, 
i skiltning eller i reklamer som "naturlig", "naturligt 
fremstillet", "naturligt dyrket," "helt naturlig" eller 
andre lignende ord. ”Da dette vil have en tendens til 
at vildlede forbrugeren." 

Der var undtagelser for mærkningskravene. 
Fødevarer, der består af eller er fremstillet udeluk-
kende af et dyr, der i sig selv ikke er et produkt af 
bioteknologi, men som kan være fodret med en føde-
vare eller som kan være injiceret med et lægemiddel 
fremstillet via gensplejsning, vil ikke behøve at blive 
mærket. Derudover vil fødevarer til direkte indta-
gelse, herunder mad på restauranter, være fritaget. 

I forventning om en udfordring af loven i retten, 
er der i forbindelse med HB 112 oprettet en særlig 
fond, Genetically Engineered Food Labeling Special 
Fund, til at betale omkostninger eller forpligtelser, 
som staten Vermont kan få ved at forsvare gennem-
førelsen af lovgivningen. Fonden vil omfatte arv, 
tilskud eller donationer af ethvert beløb fra offentlige 
eller private kilder. Derudover dikterer H.B. 112, at 
"bortset fra de inddrivelser, der ved lov er bevilget til 
andre formål, vil op til 1,5 mio. $ forligsmidler ind-
samlet af Office of the Attorney General” blive stillet 
til rådighed til statsadvokaten til at forsvare loven i 
retten, hvis det skulle blive nødvendigt.

The Grocery Manufacturers Association (GMA) 
sagde i en erklæring den 23. april at HB 112 var "kri-
tisk mangelfuld og ikke i den bedste interesse for for-
brugerne". GMA sagde, at loven sætter nationen på 
en dyr og misforstået vej mod et 50-stats kludetæppe 
af gensplejsningsmærkningsordninger, der ikke vil 
gøre noget for at fremme forbrugernes sikkerhed. 

"Vi er i øjeblikket i gang med at evaluere lovgiv-
ningen for at bestemme de bedste fremgangsmåde 
som svar på dens vedtagelse" sagde GMA. 

GMA anførte endvidere, at "genetisk modifice-
rede afgrøder er sikre og har store fordele for men-
nesker og vores planet. De bruger mindre vand og 
færre pesticider, reducere priserne på afgrøder med 
15 til 30 %, og kan hjælpe os med at brødføde en 
voksende global befolkning på syv milliarder men-
nesker. FRA, WHO, American Medical Association 
og US National Academy of Science har alle fundet, 
at fødevarer og drikkevarer, der indeholder genmo-
dificerede ingredienser, er sikre og materielt ikke 
anderledes end konventionelt producerede produk-
ter. Forbrugere, der foretrækker at undgå genmodi-
ficerede ingredienser, har mulighed for at vælge fra 
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en bred vifte af produkter, der allerede på markedet 
mærket, og som er mærket ”certificeret økologisk." 

"Regeringen har derfor ingen overbevisende inte-
resse i at advare forbrugerne om fødevarer, der inde-
holder genetisk modificerede ingredienser, hvilket 
gør HB 112’s lovlighed betænkelig - i bedste fald. 
Idet vi fortsætter med at vurdere virkningerne af 
H.B. 112, vil vi træffe en afgørelse om, hvorvidt 
retssager er et passende svar på denne fejlagtige 
lovgivning."

I et interview med Vermont Public Radio, forud 
for gennemførelsen af HB 112, udtalte Vermonts 
justitsminister, Bill Sorrell: "Jeg vil blive meget 
overrasket, hvis ikke vi bliver sagsøgt, hvis lovgiv-
ningen bliver vedtaget og indfører den obligatoriske 
GMO-mærkning. En masse mennesker kan ikke 
indse, at dette velsagtens er et spørgsmål om ytrings-
frihed."

Sorrell sagde, at kravet om mærkning kan opfattes 
som "tvunget tale", idet fødevareindustrien så bliver 
forpligtet til at videregive visse oplysninger om dets 
mærkning. Han sagde, at hvis staten sagsøges over 
gennemførelsen af HB 112, skal en domstol afgøre, 
om statens interesse i at kræve, at fødevareprodu-
center rådgiver folk om hvorvidt de produkter, de 
sælger, er gensplejsede, tilsidesætter fødevareindu-
striens ret til ikke at tale gennem mærkning. 

FoodBusinessNews / jnl / mst

Værdien af den amerikanske fjerkræproduktion er 
steget med 15 % 
Ifølge en rapport fra USDA National Agricultural 
Statistics Service er den samlede værdi af produk-
tionen af amerikanske slagtekyllinger, æg, kalkuner, 
og værdien af salget fra kyllinger steget med 15 % 
i 2013. 

Den samlede værdi af amerikanske fjerkræpro-
dukter var 44,1 mia. $ (246 mia. kr.) i 2013, sam-
menlignet med 38,2 mia. $ (213,1 mia. kr.) i 2012. Af 
den samlede værdi stammer 70 % fra slagtekyllinger, 
19 % fra æg, 11 % fra kalkuner, og mindre end 1 % 
fra kyllinger. 

Værdien af slagtekyllinger produceret i 2013 var 
30,7 mia. $ (171,2 mia. kr.), en stigning på 24 % fra 
2012. Det samlede antal af slagtekyllinger produce-
ret i 2013 var 8.5 mia. en stigning på 1 % fra 2012. 
Den samlede mængde af slagtekyllinger i levende 
vægt produceret i 2013 var 50.6 mia. pund (23 mio. 
tons), en stigning på 2 % fra 2012. 

Værdien af kalkuner produceret i 2013 var 4,84 
mia. $. (27 mia. kr.), et fald på 11 % fra 5,4s mia. $ 
(30 mia. kr.) året før. Kalkunproduktionen udgjorde 

7,28 mia. pund (3,3 mio. tons) i 2013, et fald på 4 % 
fra 7,56 mia. pund (3,4 mio. tons) produceret i 2012. 

Værdien af salget fra kyllinger (undtagen slagte-
kyllinger) var i 2013 87.9 mio. $ (490,5 mio. kr.), en 
stigning på 11 % fra 79,1 mio. $ (441 mio. kr.) for et 
år siden. Antallet af kyllinger solgt i 2013 udgjorde 
185 mio. stk., en stigning på 3 % fra det samlede salg 
det foregående år. 

Værdien af al ægproduktion udgjorde i 2013 8,5 
mia. $ (47,43 mia. kr.), en stigning på 8 % fra 7,8 
mia. $ (43,52 mia. kr.) i 2012. Ægproduktionen 
udgjorde 95,2 mia. æg, en stigning på 2 % fra 93.3 
mia. æg produceret i 2012.
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Amerikanske forbrugere kan drage fordel af
russisk importforbud 
Nu, hvor Rusland har forbudt import af fjerkræ og 
andre amerikanske landbrugsprodukter, herunder 
svinekød, fisk, mælkeprodukter, grøntsager, frugt og 
nødder i en tilsyneladende eskalerende handelskrig 
med USA og dets allierede, kan amerikanske forbru-
gere faktisk komme til at betale mindre for kylling 
i de kommende måneder, ifølge Atlanta Journal-
Constitution. 

Ruslands umiddelbare, etårigt forbud følger ame-
rikanske handelssanktioner relateret til konflikten i 
Ukraine og nedskydningen af en malaysisk passager-
fly. Som et resultat af dette forbud skal tusindvis af 
tons af mørkt kød fra bagkvarter, der udgør den stør-
ste andel af fjerkræeksporten til Rusland, nu omsæt-
tes i USA, og det vil drive priserne ned, forudsiger 
Tom Hensley, præsident for Fieldale Farms, der har 
hovedkontor i Baldwin, Georgia. Dog vil producen-
terne blive ramt mere af det russiske importforbud. 
Fjerkræprodukter, der udgør størstedelen af Georgias 
landbrugseksport til Rusland, vil blive hårdest ramt 
af sanktionerne. 

Georgias eksport af fjerkræ til Rusland er faldet i 
årenes løb, hvilket mindsker konsekvenserne, ifølge 
Georgias landbrugsminister Gary Black. 

Kun omkring 7 % af Georgias fjerkræprodukter 
bliver sendt til Rusland i dag, hvilket er meget min-
dre end for to årtier siden, reduktionen afspejles også 
i den amerikanske eksport af fjerkræ til Rusland, 
siger Gary Black. Han tilføjer, at Georgias fjerkræ-
producenter, der solgte for omkring 55 Mio. $ (ca. 
306 mio. kr.) til Rusland i 2013, har fundet andre 
markeder, og de er ved at blive mindre afhængige af 
salg til Rusland. 
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Cal-Maine Foods, Inc. offentliggør resultatet for 
regnskabsåret 2013/2014
Cal-Maine Foods, Inc. offentliggjorde i starten af 
august resultaterne for fjerde kvartal og for hele 
regnskabsåret, der sluttede 31. maj 2014. 

For fjerde kvartal af regnskabsåret 2014 var net-
toomsætningen på $ 371,6 mio. $ (ca. 2,07 mia. kr.) i 
forhold til nettoomsætning på 325,9 mio. $ (ca. 1,82 
mia. kr.) i fjerde kvartal et år siden. Selskabet rap-
porterede nettoindtjening på 31,5 mio. $ (ca. 175,7 
mio. kr.) sammenlignet med et nettounderskud på 
3,8 mio. $ (ca. 21,2 mio. kr.) i fjerde kvartal af regn-
skabsåret 2013. Resultatet for fjerde kvartal 2013 
indeholdt en bøde på 17,0 mio. $ (ca. 94,8 mio. kr.) 
for overtrædelse af konkurrencereglerne. Eksklusive 
dette punkt var nettoindtjeningen på 13,2 mio. $ (ca. 
73,6 mio. kr.) i fjerde kvartal af 2013. 

For regnskabsåret 2014 var omsætningen på 
1,441 mia. $ (ca. 8,04 mia. kr.) sammenlignet med 
en omsætning på 1,288 mia. $ (ca. 7,18 mia. kr.) 
regnskabsåret 2013 Selskabet rapporterede et over-
skud på 109,2 mio. $ (ca. 609 mio. kr.) for regn-
skabsåret 2014 sammenlignet med et overskud på 
50,4 mio. $ (ca. 281 mio. kr.) sidste år. 

I en kommentar til resultaterne for fjerde kvar-
tal og for regnskabsåret 2014, siger Dolph Baker, 
formand, præsident og adm. direktør for Cal-Maine 
Foods, Inc.,: "Vi er tilfredse med vores finansielle og 
driftsmæssige resultater for fjerde kvartal af regn-
skabsåret 2014, hvor salget steg 14,0 % i forhold 
til samme periode for et år siden. Disse resultater 
afspejler både øget volumen og højere gennemsnit-
lige salgspriser sammenlignet med fjerde kvartal af 
2013, Vi producerede 8,1 flere æg, og salget steg 
med 2,5 %, og vores gennemsnitlige salgspris var 
12,0 % højere end i samme periode sidste år.” 

"Vi er glade for at have slået vores tidligere salgs-
rekord for et år ved at nå 1,4 mia. $ i regnskabsåret 
2014" bemærkede Baker. "Som tidligere meddelt, 
nåede vi også en anden vigtig milepæl, da vi nåede 
over 12 mia. solgte æg i regnskabsåret 2014, hvilket 
er rekord for Cal-Maine Foods og for vores branche. 
Disse resultater afspejler en stærk efterspørgsel efter 
skalæg hele året fra alle de store markedssegmenter, 
herunder detailhandel, ægprodukter og eksport.” 

"Salget af specialæg tegnede sig for 17,2 % af 
vores samlede antal solgte skalæg og 24,3 % af 
vores salgsindtægter" tilføjede Baker. "Salget af 
specialæg har været et vigtigt område med strategisk 
fokus for Cal-Maine Foods. Vores seneste joint ven-
ture, Southwest Specialty Eggs, LLC, vil yderligere 
udvide vores markedsområde i specialbutikker i det 
sydvestlige USA. Vi forventer, at specialæg, der 
har en højere salgspris, vil fortsætte med at vinde 
markedsandele i forhold til almindelige æg, for flere 
forbrugere er villige til at betale for disse kvalitets-

produkter. Samlet set steg vores gennemsnitlige 
salgspris med 4,7 % i regnskabsåret 2014, og det 
afspejler en højere procentdel af specialæg."

Baker bemærkede: "Vores aktiviteter fortsatte 
med at køre godt i regnskabsåret 2014. Vi var i 
stand til at drage fordel af lavere og mere stabile 
foderpriser sammenlignet med det foregående år. I 
regnskabsåret 2014 var vores gennemsnitlige foder-
omkostninger 49,3 cents (ca. 2,75 kr.) per dusin æg, 
eller 8,7 % lavere i forhold til 2013. I hele virksom-
heden fortsatte vores ledelsesteam med at udføre 
alle de grundlæggende aspekter for at gøre Cal-
Maine Foods til en mere effektiv, lavprisproducent. 
Vi er glade for at rapportere driftsindtægter på 146,1 
mio. $ (ca. 814,9 mio. kr.) i regnskabsåret 2014 
sammenlignet med 59,6 mio. $(ca. 332,4 mio. kr.) i 
regnskabsåret 2013. Udvidelsen af vores produktion 
i Florida, Texas og Kentucky følger på tidsplanen, 
og vi forventer at drage fordel af den ekstra kapaci-
tet og forbedret effektivitet i regnskabsåret 2015, og 
det vil gøre os mindre afhængighed af køb af æg fra 
eksterne producenter.” 

"Når vi ser fremad, er vi forsigtigt optimistiske 
efter en god start på dette års vækstsæson for majs 
og sojabønner. De nuværende USDA fremskriv-
ninger for høstede arealer og udbytter for begge 
afgrøder bør være fordelagtige for slutbrugerne og 
hjælpe med at reducere vores foderomkostninger i 
regnskabsåret 2015 "

Baker konkluderede: "Samlet set vi er meget 
tilfredse med Cal-Maine Foods' resultater i regn-
skabsåret 2014 og vores evne til at eksekvere 
vores strategi med gunstige resultater. Vi vil fortsat 
fokusere på den samme strategi for fortsat vækst 
i det kommende år. Vores stærke balance giver os 
fleksibilitet til at forfølge yderligere opkøbsmulig-
heder, der tilfører værdi til vores aktiviteter. Vi vil 
fortsætte med at drive vores operationer effektivt og 
udnytte den ekstra kapacitet fra vores seneste opkøb, 
joint ventures og udvidelsesprojekter. Vi vil også 
kigge efter yderligere muligheder for at markedsføre 
og sælge specialæg og styrke vores produktmix i 
takt med kundernes efterspørgsel. Vi tror, at disse 
bestræbelser vil være til gavn for både vores kunder 
og aktionærer i regnskabsåret 2015."
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